€ 515.000,-

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

Fairline
€ 515.000,17.57 m
4.85 m
Polyester
2007

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Altena Yachtbrokers
Keizersveer 3a a
4941 TA Raamsdonkveer
0162-512714
www.altena-yachtbrokers.com

Omschrijving
Prachtige Fairline Squadron 58 uit 2007. Schip is in perfecte
conditie en erg goed onderhouden.Prachtige Fairline Squadron 58
uit 2007!
Dit zeer mooie schip is altijd erg goed onderhouden en is in
uitstekende conditie! Het schip is van alle gemakken voorzien en
heeft ruime leef- en slaapruimtes.
De Flying Bridge is voorzien van een ruime zithoek met de
mogelijkheid om er een groot zonnebed van te maken. De
aanwezigheid van een koelkast, ijsmaker, wasbak en een grill
zorgen voor veel gemak op de Flying Bridge. De stuurstand is
voorzien van een ruime 3-zits bank en al het benodigde

apparatuur zoals een kaartplotter, kompas, dieptemeter en
marifoon. Het teakdek op de Flying Bridge is in het voorjaar van
2019 volledig vernieuwd.

Basisinformatie
Merk :

Fairline

Type :

Squadron 58

Lengte (m) :

17.57

Breedte (m) :

4.85

Diepgang (m) :

1.39

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Prijs :

515.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

6.4

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo

Type :

Penta D12-800

Bouwjaar motor :

2007

PK vermogen :

775

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

540

Kruissnelheid :

31

Inhoud brandstoftank (liters) :

2727

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Navtex :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

4

Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Volledige Omschrijving
Prachtige Fairline Squadron 58 uit 2007. Schip is in
perfecte conditie en erg goed onderhouden.
Prachtige Fairline Squadron 58 uit 2007!
Dit zeer mooie schip is altijd erg goed onderhouden en
is in uitstekende conditie! Het schip is van alle
gemakken voorzien en heeft ruime leef- en
slaapruimtes.
De Flying Bridge is voorzien van een ruime zithoek met
de mogelijkheid om er een groot zonnebed van te
maken. De aanwezigheid van een koelkast, ijsmaker,
wasbak en een grill zorgen voor veel gemak op de
Flying Bridge. De stuurstand is voorzien van een ruime
3-zits bank en al het benodigde apparatuur zoals een
kaartplotter, kompas, dieptemeter en marifoon. Het
teakdek op de Flying Bridge is in het voorjaar van 2019
volledig vernieuwd.
Het achterdek is voorzien van een ruime bank met
mogelijkheid om een eettafel met stoelen neer te
zetten. De hele achterkuip is voorzien van een kuiptent,
hierdoor is het schip goed af te sluiten. Het ruime
zwemplatform achterop geeft de mogelijkheid om een
bijboot of jetski mee te vervoeren, de loopplank is
tevens een kraan die de bijboot op zijn plek kan tillen.
Op het achterdek is een extra stuurstand aanwezig,
deze stuurstand is ideaal voor het aanmeren en is
uitgerust met alleen de gashendels en boeg- en
hekschroef. Tot slot is op het achterdek een groot luik
voor opbergruimte en de ingang naar de motorkamer.
De ruime salon is voorzien van hoogglans kersenhout
timmerwerk en een crÃ¨Â-me bekleding. De ruime
zithoek is ideaal voor meerdere personen en geplaatst
in een gezellige setting. De salon is uitgerust met een
flatscreen televisie met Bose surround sound, een
originele drankkast met originele Squadron glazen.
De keuken heeft een goede

Volledige Omschrijving
indeling en is uitgerust met alle benodigde apparatuur
en luxe. Zo is de keuken uitgerust met een 4-pits
keramische kookplaat, een ruime koelkast, een ijsmaker,
een vaatwasser en een oven/magnetron. Kortom een
volwaardige keuken! In de opbergruimte onder de
keuken is nog een aparte vriezer en een wasmachine
aanwezig.
De stuurstand in de salon is uitgerust met twee losse
originele stuurstoelen van Fairline Squadron, een
gezellige ronde dinette en paneel met schakelaars voor
het hele schip. Tevens is het mogelijk om vanuit hier
naar de Flying Bridge te gaan via de trap of naar het
gangboord te gaan via de zijdeur.
De slaapvertrekken bevinden zich in de voorzijde van
het schip, er zijn drie hutten, twee hutten zijn uitgerust
met een tweepersoonsbed en Ã©Ã©n hut is uitgerust
met twee eenpersoonsbedden. Daarnaast zijn er twee
badkamers aanwezig, beide zijn voorzien van een ruime
douche, toilet en wastafel.
* Nieuwe antifouling 2019
* Nieuwe dekzeilen 2019
* Nieuw teakdek Flying Bridge 2019
* Ieder jaar winterstalling
* Jaarlijks professioneel gepoetst
* Schadevrij & geen mankementen
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een
e-mail sturen naar info@altena-yachtbrokers.com.

Materiaal, kleuren: Kersen hoogglans
Slaapplaatsen: Lengte bedden ca. 190cm
Motor, electra, water
Verbruik: Twee motoren bij normale snelheid
Warm water: Via

De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Â

Algemeen
Besturing: Aanmeer besturing naast schuifdeur
(Gashendels/Boeg- en Hekschroef)
Ramen: Enkel glas
Accommodatie

