€ 139.000,-

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

Valk
€ 139.000,14 m
4.25 m
Staal
1995

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze 14 meter Valk is van het type Royal, en royaal is ze zeker
gezien de 6 vaste slaapplaatsen is het een echte gezinsboot. Het
jacht is ruim voorzien in extra266066;s dat een langer verblijf
en/of vakantie tot een aangename periode maakt. Een week voor
anker is ook geen probleem aangezien er een generator aan boord
is en voldoende koelruimte voor veel voorraad, zelfs een was
draaien behoort tot de mogelijkheden. De specificaties zijn
volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. This 14 meter Valk is called a Royal,
Royal means in this case; generously, given the 6 permanent
berths it is a real family yacht. The yacht is amply provided with

extras that make a longer stay and/or long vacation a pleasant
time. A week at anchor is also not a problem as there is a
generator on board and sufficient cooling space for a lot of stock,
even doing the laundry is possible. The specifications are
according to owner and / or manufacturer, no rights can be
derived from this. The specifications are provided by the owner
and/or manufacturer, no rights can be derived from this.

Basisinformatie
Merk :

Valk

Type :

Royal 45

Lengte (m) :

14.00

Breedte (m) :

4.25

Diepgang (m) :

1.25

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1995

Prijs :

139.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Tonnage (kg) :

16000

Hoogte (m) :

3

Haven :

Drimmelen

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta 150 Pk.

Aantal motoren :

2

Uren :

1700

Inhoud brandstoftank (liters) :

1200

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

3

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Deze 14 meter Valk is van het type Royal, en royaal is
ze zeker gezien de 6 vaste slaapplaatsen is het een
echte gezinsboot. Het jacht is ruim voorzien in
extra266066;s dat een langer verblijf en/of vakantie tot
een aangename periode maakt. Een week voor anker is
ook geen probleem aangezien er een generator aan
boord is en voldoende koelruimte voor veel voorraad,
zelfs een was draaien behoort tot de mogelijkheden. De
specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend. This 14 meter Valk is called a Royal, Royal
means in this case; generously, given the 6 permanent
berths it is a real family yacht. The yacht is amply
provided with extras that make a longer stay and/or
long vacation a pleasant time. A week at anchor is also
not a problem as there is a generator on board and
sufficient cooling space for a lot of stock, even doing
the laundry is possible. The specifications are according
to owner and / or manufacturer, no rights can be
derived from this. The specifications are provided by
the owner and/or manufacturer, no rights can be
derived from

