€ 129.500,-

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

Almkruiser
€ 129.500,12.5 m
3.65 m
Staal
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
Het betreft een in 1981 werfgebouwde Almkruiser. Recentelijk
werd door de werf "De Alm" het gehele schip gestript en opnieuw
afgebouwd. Dus eigenlijk is het een nieuw schip: o.a.
betimmering/interieur, stoffering, 2-comp. schilderwerk, ramen,
rvs railing, isolatie, el. systeem, Kabola CV, pompen, boeg- en
hekschroef, alles is nieuw.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
It concerns an Almkruiser built in 1981. Recently shipyard "De

Alm" stripped the entire ship and finished it again. So actually it is
a new ship: including paneling / interior, upholstery, 2-comp.
painting, windows, stainless steel railing, insulation, el. system,
Kabola central heating, pumps, bowand stern thruster,
everything is new.
The specifications are provided by the owner
manufacturer, no rights can be derived from this.

and/or

Basisinformatie
Merk :

Almkruiser

Type :

12.50 Ak

Lengte (m) :

12.50

Breedte (m) :

3.65

Diepgang (m) :

1.15

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

129.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Tonnage (kg) :

18000

Hoogte (m) :

2.65

Haven :

Niet In Verkoophaven

Land haven :

NL

Motor
Aantal motoren :

1

Kruissnelheid :

15

Inhoud brandstoftank (liters) :

1000

Boegschroef :
Hekschroef :

Interieur
Aantal kooien :

5

Aantal cabines :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Het betreft een in 1981 werfgebouwde Almkruiser.
Recentelijk werd door de werf "De Alm" het gehele
schip gestript en opnieuw afgebouwd. Dus eigenlijk is
het een nieuw schip: o.a. betimmering/interieur,
stoffering, 2-comp. schilderwerk, ramen, rvs railing,
isolatie, el. systeem, Kabola CV, pompen, boeg- en
hekschroef, alles is nieuw.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
It concerns an Almkruiser built in 1981. Recently
shipyard "De Alm" stripped the entire ship and finished
it again. So actually it is a new ship: including paneling /
interior, upholstery, 2-comp. painting, windows,
stainless steel railing, insulation, el. system, Kabola
central heating, pumps, bow- and stern thruster,
everything is new.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

