€ 17.500,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Westerly
€ 17.500,7.87 m
2.7 m
Polyester
1994

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Lemmer Nautic Jachtmakelaardij
Vuurtorenweg 20
8531 HJ Lemmer
0514564994
www.lemmernautic.nl

Omschrijving
keurige WesterlyKeurig onderhouden Westerly 260 Regatta met
slechts 1.37 diepgang.
Eenvoudig solo te zeilen gezien alle lijnen naar de kuip zijn
gevoerd.
Super leuke boot voor een klein gezin of stel om de Friese meren
en IJsselmeer te bevaren.
Interieur is heel netjes, zowel de fraaie teak betimmering als de
kussens.
Door de loop der jaren heeft de huidige eigenaar veel vernieuwd
zoals de rolfokinstallatie en de voorstag, buiskap, rolfokhoes en
huik van 2015.

In 2017 is er een nieuwe bidata Log- en diepte geinstalleerd.
Motor, electra, waterVermogen: 2017 gereviseerdVoortstuwing:
klapschroef 2017Warm water: boiler 20 l.TuigageVoorzeil
rolsysteem : 2019VeiligheidGasbun met afvoer: geen gas aan
boord

Basisinformatie
Merk :

Westerly

Type :

260

Lengte (m) :

7.87

Breedte (m) :

2.70

Diepgang (m) :

1.37

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1994

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

17.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Bouwjaar motor :

1994

PK vermogen :

10

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

Interieur
Aantal cabines :
Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Tuig
Stormfok :
Genua :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Log :

1

Volledige Omschrijving
keurige Westerly
Keurig onderhouden Westerly 260 Regatta met slechts
1.37 diepgang.
Eenvoudig solo te zeilen gezien alle lijnen naar de kuip
zijn gevoerd.
Super leuke boot voor een klein gezin of stel om de
Friese meren en IJsselmeer te bevaren.
Interieur is heel netjes, zowel de fraaie teak
betimmering als de kussens.
Door de loop der jaren heeft de huidige eigenaar veel
vernieuwd zoals de rolfokinstallatieÂ en de voorstag,
buiskap, rolfokhoes en huik van 2015.Â
In 2017 is er een nieuwe bidata Log- en diepte
geinstalleerd.

Motor, electra, water
Vermogen: 2017 gereviseerd
Voortstuwing: klapschroef 2017
Warm water: boiler 20 l.
Tuigage
Voorzeil rolsysteem : 2019
Veiligheid
Gasbun met afvoer: geen gas aan

