€ 97.500,-

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

Bavaria
€ 97.500,12.99 m
3.99 m
Polyester
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sailing World Performance Yachts BV
Vuurtorenweg 10
8531 HJ Lemmer
0514569123
www.sailingworld.nl

Omschrijving
Goed onderhouden Bavaria 42 Cruiser, wel in de charter geweest
de afgelopen jaren maar ziet er nog keurig uitGoed onderhouden
Bavaria 42 Cruiser die wel enige jaren in de charter was. Mooie
uitrusting met boegschroef, rolzeilen, kachel, 2x plotter, 2x
koelkast, zeer ruime eigenaarshut met "Frans" bed. Deze boot kunt
u bezichtigen in onze verkoophaven in Lemmer. Belt u ons
0514-569123 of een mail naar broker@sailingworld.nl.
AlgemeenOverig: Mooi gelijnd jacht met twee stuurwielen, ruime
kuip met kuiptafel, teak op de kuipbanken en kuipvloer.
AccommodatieOverig: Sfeervol interieur met twee achterkajuiten
en voorin een ruime eigenaarshut met "frans" bed. Veel

kastruimte, 2x natte cel, langskombuis met twee koelkasten,
recent fornuis, nette salonzit, navigatietafel.
TuigageLieren: LewmarOverig: Rodkick
UitrustingOverig: Teak in de kuip, teak op kuipbanken, RVS
kikkers, springklampen.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

42 Cruiser

Lengte (m) :

12.99

Breedte (m) :

3.99

Diepgang (m) :

1.90

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijs :

97.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

18

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo

Type :

D2-55

Bouwjaar motor :

2008

PK vermogen :

55

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

1600

Inhoud brandstoftank (liters) :

200

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

3

Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :
Windmeter :
Log :

Volledige Omschrijving
Goed onderhouden Bavaria 42 Cruiser, wel in de
charter geweest de afgelopen jaren maar ziet er nog
keurig uit
Goed onderhouden Bavaria 42 Cruiser die welÂ enige
jaren in de charter was. Mooie uitrusting met
boegschroef, rolzeilen, kachel, 2x plotter, 2x koelkast,
zeer ruime eigenaarshut met "Frans" bed. Deze boot
kunt u bezichtigen in onze verkoophaven in Lemmer.
Belt u ons 0514-569123 of een mail naar
broker@sailingworld.nl.Â

Algemeen
Overig: Mooi gelijnd jacht met twee stuurwielen, ruime
kuip met kuiptafel, teak op de kuipbanken en kuipvloer.
Accommodatie
Overig: Sfeervol interieur met twee achterkajuiten en
voorin een ruime eigenaarshut met "frans" bed. Veel
kastruimte, 2x natte cel, langskombuis met twee
koelkasten, recent fornuis, nette salonzit, navigatietafel.
Tuigage
Lieren: Lewmar
Overig: Rodkick
Uitrusting
Overig: Teak in de kuip, teak op kuipbanken, RVS
kikkers,

