€ 17.500,-

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

Luxe Motorschip casco 22.00
€ 17.500,22 m
4.7 m
Staal
1930

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Omschrijving
in prijs verlaagd
Het betreft een oude romp waarvan de slechte delen zijn
vervangen en waar vervolgens een nieuwe opbouw is opgezet.
Tevens is de schroefas nieuw aangebracht. Het is een project dat
in onze ogen zeer interessant is voor de handige Doe-het-Zelver
of om eventueel (deels) door een werf te laten afbouwen. De
goede basis is daarvoor aanwezig. De volledige informatie van dit
schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige
informatie van dit schip wil bekijken door hier te
klikken.Certificaten: niet gecertificeerd Geschikt voor / als:
binnenwateren geschikt voor bewoning recreatie vaartuig
Algemene informatie: Aangeboden in de conditie waarin ze zich nu

bevindtBouwwijze: geklonken nieuw staal is gelast berghout
rondom gangboordAanvullende informatie: Onderwaterschip is
gedeeltelijk vervangen. Rompvorm is geschikt om mee droog te
vallen. voorpiek Opgegeven bouwjaar is een inschatting.

Basisinformatie
Merk :

Luxe Motorschip Casco 22.00

Lengte (m) :

22.00

Breedte (m) :

4.70

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1930

Prijs :

17.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Hoogte (m) :

3.6

Haven :

Omgeving Harlingen

Land haven :

Nederland (nl)

Motor
Aandrijving :

Schroefas Gland

Volledige Omschrijving
Het betreft een oude romp waarvan de slechte delen
zijn vervangen en waar vervolgens een nieuwe opbouw
is opgezet. Tevens is de schroefas nieuw aangebracht.
Het is een project dat in onze ogen zeer interessant is
voor de handige Doe-het-Zelver of om eventueel (deels)
door een werf te laten afbouwen. De goede basis is
daarvoor aanwezig. De volledige informatie van dit
schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk
de volledige informatie van dit schip wil bekijken door
hier te klikken.
Certificaten: niet gecertificeerd Geschikt voor / als:
binnenwateren geschikt voor bewoning recreatie
vaartuig Algemene informatie: Aangeboden in de
conditie waarin ze zich nu bevindt
Bouwwijze: geklonken nieuw staal is gelast berghout
rondom gangboord
Aanvullende informatie: Onderwaterschip is gedeeltelijk
vervangen. Rompvorm is geschikt om mee droog te
vallen. voorpiek Opgegeven bouwjaar is een

