€ 195.000,-

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

Houseboat
€ 195.000,15 m
4.5 m
Aluminium
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Alle houseboats van Nautic Green Parcs zijn zelfvoorzienendAlle
houseboats van Nautic Green Parcs zijn zelfvoorzienend. Ze zijn
standaard uitgerust met een pakket aan zonnepanelen. Ze worden
gekenmerkt door hun exclusieve vormgeving en elegante lijnen.
Het is een combinatie van een jacht met een watervilla met een
bijzonder en uitgesproken design. Vormgegeven door gelauwerde
ontwerpers als Jan des Bouvrie, Waterstudio en Piet Boon. Zij
combineert huiselijk comfort en de vrijheid van een boot als een
(tweede) huis met veel binnenruimte die geheel naar eigen inzicht
ingericht kan worden en een 3 meter hoog plafond. Met haar
breedte en lengte past ze in de meeste standaard boxmaten van

jachthavens.
Dit is de middelste Green Loft met 1 douche en een
slaapcapaciteit van 6 personen. De leefoppervlakte bedraagt ruim
56 m2 en het zonneterras op het dak ruim 49 m2. Een electrische
motor is optioneel.
De loft heeft een V romp met over de gehele lengte een skeg voor
koersstabilitiet en is daardoor gemakkelijk te varen, mede omdat
zij standaard is voorzien van een boegschroef.
De loft is grotendeels in zeewaardig 5 mm dik aluminium
uitgevoerd. Praktisch onderhoudsvrij omdat de boot voor 80% uit
glas en aluminium bestaat.

Basisinformatie
Merk :

Houseboat

Type :

Green Loft 1500

Lengte (m) :

15.00

Breedte (m) :

4.50

Diepgang (m) :

0.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

195.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Volledige Omschrijving
Alle houseboats van Nautic Green Parcs zijn
zelfvoorzienend
Alle houseboats van Nautic Green Parcs zijn
zelfvoorzienend. Ze zijn standaard uitgerust met een
pakket aan zonnepanelen. Ze worden gekenmerkt door
hun exclusieve vormgeving en elegante lijnen. Het is
een combinatie van een jacht met een watervilla met
een bijzonder en uitgesproken design. Vormgegeven
door gelauwerde ontwerpers als Jan des Bouvrie,
Waterstudio en Piet Boon. Zij combineert huiselijk
comfort en de vrijheid van een boot als een (tweede)
huis met veel binnenruimte die geheel naar eigen inzicht
ingericht kan worden en een 3 meter hoog plafond. Met
haar breedte en lengte past ze in de meeste standaard
boxmaten van jachthavens.
Dit is de middelste Green Loft met 1 douche en een
slaapcapaciteit van 6 personen. De leefoppervlakte
bedraagt ruim 56 m2 en het zonneterras op het dak
ruim 49 m2. Een electrische motor is optioneel.
De loft heeft een V romp met over de gehele lengte een
skeg voor koersstabilitiet en is daardoor gemakkelijk te
varen, mede omdat zij standaard is voorzien van een
boegschroef.
De loft is grotendeels in zeewaardig 5 mm dik
aluminium uitgevoerd. Praktisch onderhoudsvrij omdat
de boot voor 80% uit glas en aluminium bestaat.
Prijs vanaf en excl. Btw. Vraag voor meer informatie bij
de Houseboat specialist Frans van der Houwen:
frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl
Algemeen
Besturing: Helmhout: Ja
Ballast: 10000
CE:

