€ 62.500,-

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

Victoire
€ 62.500,10.44 m
3.24 m
Polyester
1992

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

eSailing
Binnendelta 11M
1261 WZ Blaricum
0882502500
www.esailing.nl

Omschrijving
Jachtmakelaar Albert Smit 088-2502501Victoire 1044
Een robuust, betrouwbaar en zeer comfortabel zeiljacht. Victoire is
een kwaliteit schip getekend door de bekende ontwerper Dick
Koopmans Sr. De boot is zeer compleet, uitstekend onderhouden
en ziet er erg mooi uit. Het interieur is mooi klassiek teak, gezellig
en comfortabel. De kuip is ruim en veilig. Een heerlijk en veilig
familie schip dat ook goed single handed kan worden gevaren.
Algemeen:
Victoire 1044, naam Waterzooi, afmetingen: 10.44 x 3.24 x 1.87
m, bouwjaar 1992, bouwnummer 42, ontwerper D. Koopmans Sr,

rondspant, vinkiel, polyester, gewicht 10.000 kg, ballast 2.750 kg,
helmstok, Bruce anker, 30 m ankerketting, Lofrans elektrische
ankerlier (2014), rvs zwemtrap, glazen ramen in aluminium frame,
klassiek teak interieur, witte buiskap (2015), kuiptent voor de
winter, 4 slaapplaatsen in 2 hutten, 2 extra in de salon, stahoogte
salon 1,85 m, bedlengtes 2 m.
Motor:
Volvo Penta, 28 pk, 1992, saildrive, manchet vervangen in 2012,
3-blads klapschroef, indirekte koeling, rvs brandstoftank van 2 x
60 l, 1730 motoruren.

Basisinformatie
Merk :

Victoire

Type :

1044

Lengte (m) :

10.44

Breedte (m) :

3.24

Diepgang (m) :

1.87

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1992

Prijs :

62.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Haven :

Kanaalweg Oostzijde 22, Hellevoetsluis

Land haven :

NL

Interieur
Aantal kooien :

4

Volledige Omschrijving
Jachtmakelaar Albert Smit 088-2502501
Victoire 1044
Een robuust, betrouwbaar en zeer comfortabel zeiljacht.
Victoire is een kwaliteit schip getekend door de
bekende ontwerper Dick Koopmans Sr. De boot is zeer
compleet, uitstekend onderhouden en ziet er erg mooi
uit. Het interieur is mooi klassiek teak, gezellig en
comfortabel. De kuip is ruim en veilig. Een heerlijk en
veilig familie schip dat ook goed single handed kan
worden gevaren.
Algemeen:
Victoire 1044, naam Waterzooi, afmetingen: 10.44 x
3.24 x 1.87 m, bouwjaar 1992, bouwnummer 42,
ontwerper D. Koopmans Sr, rondspant, vinkiel,
polyester, gewicht 10.000 kg, ballast 2.750 kg,
helmstok, Bruce anker, 30 m ankerketting, Lofrans
elektrische ankerlier (2014), rvs zwemtrap, glazen
ramen in aluminium frame, klassiek teak interieur, witte
buiskap (2015), kuiptent voor de winter, 4 slaapplaatsen
in 2 hutten, 2 extra in de salon, stahoogte salon 1,85 m,
bedlengtes 2 m.
Motor:
Volvo Penta, 28 pk, 1992, saildrive, manchet vervangen
in 2012, 3-blads klapschroef, indirekte koeling, rvs
brandstoftank van 2 x 60 l, 1730 motoruren.
Tuigage:
Doorvaarthoogte ca 15 m, masttop getuigd, aluminium
mast en giek, doorgelat grootzeil, rolgenua uit 2005,
stormfok (als nieuw), gennaker met slurf, rvs verstaging,
4 selftailing lieren Barient, wegneembare kotterstag,
Selden boomvang.
Navigatie en apparatuur:
Startaccu (2013), 2 x service accu 220 Ah (2013), 12V,
walstroom aansluiting, omvormer, Victron acculader,
kompas Plastimo Contest 130, dieptemeter, log en
windset Raymarine ST60, gps Raymarine, kaartplotter
Geonav 5c, marifoon met atis Sailor RT-2048,
buitenspeaker, radio/cd Kenwood R-2000,
stuurautomaat Autohelm ST 4000, navigatie

Volledige Omschrijving
verlichting Hella Marine, windvaan type Bouwvaan.
Gas en water:
rvs watertank 330 l, waterdruksysteem, warmwater
boiler, toilet, koelkast Isotherm, 2-pits kooktoestel op
gas met oven, verwarming Wallas Marine op parafine.
Veiligheid:
Reddingsboei, 6-persoons reddingsvlot (laatste keuring
2012), brandblusser, lenspomp
Disclaimer:
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten,
echter eSailing is niet aansprakelijk voor de kwaliteit
en/of de omschrijving van het

