€ 118.000,-

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

Woonschip Monopool
€ 118.000,22.36 m
5.95 m
Staal
1948

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Serry Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d
1231 LX Loosdrecht
0355823404
www.serry.com

Omschrijving
Goed onderhouden Woonschip met alle comfort aan boord en
grote zonnedekken met huid diktemetings rapportEen woonschip
zoals je dit maar zelden tegenkomt. Voorzien van alle gemakken en
luxe en met heel veel ruimte en bergruimte. Kortom een plezier
om op te wonen en heel betaalbaar. Woonschip is voorzien van
gasgestookte CV ketel maar ook de Oliegestookte CV ketel is nog
aanwezig verder volledig 220V uitgerust en eventueel via lader is
er ook een 24 Volts systeem. Beide Rolls Royce motoren staan
nog te blinken in de machinekamer volledig met keerkoppeling en
schroefassen. Roerbladen zijn verwijderd van het schip. Schip is in
November 2019 op de helling geweest en onderwaterschip geheel

onderhouden en hier is een diktemetingsrapport van aanwezig.
De afmetingen van de ruimtes zijn: Salon/Woonkamer 4.00 x 5.40
m, Keuken 4.00 x 3.90 m, Slaapkamer 4.00 x 4.30 m,
Slaap/Kleedkamer 4.00 x 2,30 m, Badkamer 4.40 x 4.00 m,
Machinekamer 4.40 x 3.40 m, Berging 4.40 x 6.00 m. Ligplaats is
in Kortenhoef. U bent welkom om een afspraak voor een
bezichtiging te maken 035-5823404 of info@serry.com

Basisinformatie
Merk :

Woonschip Monopool

Type :

Voorheen Sleepboot

Lengte (m) :

22.36

Breedte (m) :

5.95

Diepgang (m) :

1.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1948

Prijs :

118.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Hoogte (m) :

2.75

Haven :

Voor Een Afspraak Voor Bezichtiging Kunt U Bellen 035-5823404 Of Info@serry

Land haven :

NL

Interieur
Aantal kooien :

4

Volledige Omschrijving
Goed onderhouden Woonschip met alle comfort aan
boord en grote zonnedekken met huid diktemetings
rapport
Een woonschip zoals je dit maar zelden tegenkomt.
Voorzien van alle gemakken en luxe en met heel veel
ruimte en bergruimte. Kortom een plezier om op te
wonen en heel betaalbaar. Woonschip is voorzien van
gasgestookte CV ketel maar ook de Oliegestookte CV
ketel is nog aanwezig verder volledig 220V uitgerust en
eventueel via lader is er ook een 24 Volts systeem.
Beide Rolls Royce motoren staan nog te blinken in de
machinekamer volledig met keerkoppeling en
schroefassen. Roerbladen zijn verwijderd van het schip.
Schip is in November 2019 op de helling geweest en
onderwaterschip geheel onderhouden en hier is een
diktemetingsrapport van aanwezig.
De afmetingen van de ruimtes zijn: Salon/Woonkamer
4.00 x 5.40 m, Keuken 4.00 x 3.90 m, Slaapkamer 4.00
x 4.30 m, Slaap/Kleedkamer 4.00 x 2,30 m, Badkamer
4.40 x 4.00 m, Machinekamer 4.40 x 3.40 m, Berging
4.40 x 6.00 m. Ligplaats is in Kortenhoef. U bent
welkom om een afspraak voor een bezichtiging te
maken 035-5823404 of

