€ 109.000,-

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

Regal
€ 109.000,11.4 m
3.75 m
Polyester
2007

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Zeer nette Regal 3760, erg goed onderhouden en weinig
gemaakte vaaruren.Goed onderhouden Regal 3760 uit 2007!
Dit prachtige schip is voorzien van alle luxe aan boord en heeft
maar weinig vaaruren gemaakt.
De ruime achterkuip is voorzien van meerdere zit/lounge banken,
achter bij het zwemplatform is een ruim zonnebed die ook
gebruikt kan worden als normale bank. Dit zonnebed is geheel
elektrisch omhoog te zetten, zodat er gemakkelijk toegang naar de
motorruimte is. De zithoek met tafel is ook om te bouwen naar
een groot zonnebed. Daarnaast is de achterkuip voorzien van een
nieuwe koelkast, een ruime koelbox en een buitendouche, zodat er

eenvoudig een gehele dag buiten vertoeft kan worden.
De stuurstand is uitgerust met een tweezitsbank en een ruim
dashboard met de benodigde apparatuur. Zo is het schip uitgerust
met een kaartplotter, dieptemeter, roerstandaanwijzer en motor
informatie. Naast de stuurstand zitten meerdere schakelaars voor
onder andere verlichting, ankerlier en bilgepompen.

Basisinformatie
Merk :

Regal

Type :

3760

Lengte (m) :

11.40

Breedte (m) :

3.75

Diepgang (m) :

0.90

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

109.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

3

Haven :

Onbekend

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo

Type :

Penta D4

Bouwjaar motor :

2004

PK vermogen :

260

Aandrijving :

Stern Drive

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

320

Kruissnelheid :

65

Inhoud brandstoftank (liters) :

1200

Boegschroef :

Electric

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

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

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

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Zeer nette Regal 3760, erg goed onderhouden en
weinig gemaakte vaaruren.
Goed onderhouden Regal 3760 uit 2007!
Dit prachtige schip is voorzien van alle luxe aan boord
en heeft maar weinig vaaruren gemaakt.
De ruime achterkuip is voorzien van meerdere
zit/lounge banken, achter bij het zwemplatform is een
ruim zonnebed die ook gebruikt kan worden als normale
bank. Dit zonnebed is geheel elektrisch omhoog te
zetten, zodat er gemakkelijk toegang naar de
motorruimte is. De zithoek met tafel is ook om te
bouwen naar een groot zonnebed. Daarnaast is de
achterkuip voorzien van een nieuwe koelkast, een ruime
koelbox en een buitendouche, zodat er eenvoudig een
gehele dag buiten vertoeft kan worden.
De stuurstand is uitgerust met een tweezitsbank en een
ruim dashboard met de benodigde apparatuur. Zo is het
schip uitgerust met een kaartplotter, dieptemeter,
roerstandaanwijzer en motor informatie. Naast de
stuurstand zitten meerdere schakelaars voor onder
andere verlichting, ankerlier en bilgepompen.
Het verblijf binnen in de boot is erg prettig, de salon
heeft een zitbank met inklapbare eettafel. De keuken is
uitgerust met een 2-pits inductie kookplaat, magnetron
en ruime koelkast met vriesvak. Het originele servies
van het schip is nog aanwezig. De master bedroom is in
de punt van het schip, de slaapkamer is uitgerust met
een tweepersoonsbed, een zitbank en kastruimte.
Achter de salon is nog een tweede hut met mogelijkheid
voor twee personen om te slapen.
Het schip heeft in 2018/2019 een volledig nieuw
accupakket gekregen. Het schip heeft een goede
onderhoudstaat en alle documenten zijn aanwezig.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een
e-mail sturen

Volledige Omschrijving
naar info@altena-yachtbrokers.com.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.

Algemeen
Ramen: Aluminium raamlijsten - enkel glas
Motor, electra, water
Warm water: Via Boiler zowel elektrisch als motorisch
Watertank & materiaal: + 50L Boiler
Uitrusting
Ankerlier: Zowel binnen als buiten te

