€ 103.500,-

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

Brig
€ 103.500,9.9 m
3.4 m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Beekman Watersport BV
Kloetingseweg 5
4462 AT Goes
0113227383
www.beekmanboten.nl

Omschrijving
De boot is standaard voorzien van onder andere:
De Brig Eagle 10 zal het hart van menig watersporter sneller doen
kloppen. Deze BRIG Eagle 10 is een ruim opgezette, sportieve RIB
met geweldige vaareigenschappen. De boot biedt geweldig veel
mogelijkheden voor de watersporter; er is veel zitgelegenheid, de
boot is voorzien van een (slaap)cabine, veel gelegenheid om te
zonnen, ideaal voor zowel cruisen als snelvaren, er zijn talloze
mogelijke opties. Kortom, alles wat nodig is om onbezorgd te
kunnen relaxen op het water.
Wat betreft de motorisering, er kunnen maximaal twee motoren
van 350 pk achter. De genoemde vanafprijs is exclusief motoren,
exclusief trailer en exclusief opties!

Zelflozende kuip
Slaapcabine onder het stuurconsole
Tweepersoons bed met sunbrella bekleding
Dubbele bestuurdersbank

Basisinformatie
Merk :

Brig

Type :

Eagle 10

Lengte (m) :

9.90

Breedte (m) :

3.40

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2020

Prijs :

103.500,-

Specificaties
Haven :

At Sales Office

Land haven :

NL

Volledige Omschrijving
De Brig Eagle 10 zal het hart van menig watersporter
sneller doen kloppen. Deze BRIG Eagle 10 is een ruim
opgezette, sportieve RIB met geweldige
vaareigenschappen. De boot biedt geweldig veel
mogelijkheden voor de watersporter; er is veel
zitgelegenheid, de boot is voorzien van een
(slaap)cabine, veel gelegenheid om te zonnen, ideaal
voor zowel cruisen als snelvaren, er zijn talloze
mogelijke opties. Kortom, alles wat nodig is om
onbezorgd te kunnen relaxen op het water.
Wat betreft de motorisering, er kunnen maximaal twee
motoren van 350 pk achter.Â De genoemde vanafprijs
is exclusief motoren, exclusief trailer en exclusief opties!
De boot is standaard voorzien van onder andere:
Zelflozende kuip
Slaapcabine onder het stuurconsole
Tweepersoons bed met sunbrella bekleding
Dubbele bestuurdersbank
Brandstoftank inbouw a 580 liter
Electrisch toilet met vuilwatertank
Navigatiebeugel / Skipaal achterop
Boegopstap incl. 2 klampen
Silvertex bekleding
12 Volt aansluiting
Electrische hoorn (inbouw)
Led binnenverlichting
Led navigatieverlichting
GeÃ¯ntegreerd zwemplatform
Gezellig zit aan de achterzijde
Zitbank voor het console
Bank in de punt
Diverse handgrepen

Biminitop
SeaDeck vloer
Diverse kleurstellingen mogelijk
Etc.

Optioneel zijn onder andere te verkrijgen (welke NIET
bij de vanafprijs zijn inbegrepen), onder andere:

Koelkast
Elektrische ankerlier
Tafel
Graag voorzien we u van meer informatie over deze
Zonnedek voor
BRIG Rib. Neem gerust contact op en vraag ons naar de
Zonnedek achter
mogelijkheden of een offerte van de boot met
Keukenblokunit
motor(en). Uiteraard bent u tevens van harte welkom in
Douche
onze

