€ 585.000,-

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

Van Der Valk
€ 585.000,18.6 m
5.1 m
Staal
2003

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Prachtige Van der Valk Continental 1860Zeer nette Van der Valk
Continental 18.60 uit 2003. Voorzien van veel opties en luxe aan
boord.
Dit schip is zowel buiten als binnen erg ruim waardoor het schip
erg aangenaam is voor langere tochten aan boord of zelfs
permanente bewoning mogelijk is.
Het schip heeft op het achterdek een ruime, gezellige tafel met
bank en stoelen staan. Hier kan het gehele jaar door gebruik van
gemaakt worden door het recent toegevoegde dakverlening aan
het dak van het schip. Door de dakverlenging is het mogelijk om
buiten te zitten onder iedere omstandigheden. Doordat het dak

verlengd is, is er ook een nieuwe tent rondom het achterdek
geplaatst. Hierdoor is het mogelijk het achterdek volledig af te
sluiten. Vanuit het achterdek is het mogelijk om de davits te
bedienen en het zwemplatform met een vaste trap te bereiken.

Basisinformatie
Merk :

Van Der Valk

Type :

Continental 1860

Lengte (m) :

18.60

Breedte (m) :

5.10

Diepgang (m) :

1.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2003

Prijs :

585.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

5.4

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo

Type :

Penta Tamd 63p

Bouwjaar motor :

2003

PK vermogen :

370

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

1600

Inhoud brandstoftank (liters) :

3000

Boegschroef :

Hydraulic

Hekschroef :

Hydraulic

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :

Hd Radar Recent Vervangen

Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

3

Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :

Rvs

Acculader :

Mastervolt

Omvormer :

Mastervolt Sinus

Volledige Omschrijving
Prachtige Van der Valk Continental 1860
Zeer nette Van der Valk Continental 18.60 uit 2003.
Voorzien van veel opties en luxe aan boord.
Dit schip is zowel buiten als binnen erg ruim waardoor
het schip erg aangenaam is voor langere tochten aan
boord of zelfs permanente bewoning mogelijk is.
Het schip heeft op het achterdek een ruime, gezellige
tafel met bank en stoelen staan. Hier kan het gehele jaar
door gebruik van gemaakt worden door het recent
toegevoegde dakverlening aan het dak van het schip.
Door de dakverlenging is het mogelijk om buiten te
zitten onder iedere omstandigheden. Doordat het dak
verlengd is, is er ook een nieuwe tent rondom het
achterdek geplaatst. Hierdoor is het mogelijk het
achterdek volledig af te sluiten. Vanuit het achterdek is
het mogelijk om de davits te bedienen en het
zwemplatform met een vaste trap te bereiken.
Vanuit het achterdek loop je het schip binnen de
stuurhut in. De houten achterpui kan volledig open en is
ook mogelijk om gedeeltelijk te openen. Over de gehele
breedte van de achterpui bevind zich een insectenhor.
De stuurhut is erg ruim en voorzien van een extra
wasbak, koelkast, televisie en zithoek. De stuurhut is
daarnaast uitgerust met elektrische blinds voor de
ramen en stereo-installatie. De stuurstand is ruim
opgezet en alle knoppen en tellers zijn erg duidelijk. De
stuurstand wordt hydraulisch aangestuurd en de
motorbediening gaat via Volvo Penta Servo Controls.
De hydraulische boeg- en hekschroef zijn te bedienen
via de joysticks of via de losse afstandsbediening.
Hierdoor wordt aan- en afmeren een stuk makkelijker.
Vanuit de stuurhut is de salon via een vaste trap te
bereiken. De salon is ruim opgesteld en heeft in

Volledige Omschrijving
twee hoeken van het schip een zithoek, een grote
televisie, 5.1 dolby surround system en een doorloop
naar de keuken en achterhutten.
De keuken ligt een stukje lager dan de salon en is ruim
opgestelt. Het kookstoel is een 4-pits inductie
kookplaat met een afzuigkap, daarnaast is de keuken
voorzien van een Bosch combi oven/magnetron, een
Bosch combi koelkast/vriezer, een ruim werkblad en
veel opbergruimte.
Vanuit de keuken is de hut in de punt van het schip te
bereiken. De gastenhut in de punt van het schip is
voorzien van een ruim V-bed met bureau, kastruimte en
eigen badkamer met douche, toilet en wastafel.
In het achterschip bevinden zich nog twee hutten, aan
BB zijde een hut met een stapelbed, klein bureau en
kast ruimte. Tevens bevindt zich in deze kamer de deur
naar de machinekamer.
Tot slot de eigenaarshut achterin het schip, een ruim
bed met twee nieuwe matrassen, televisie, bureau en
eigen badkamer met toilet, douche, ligbad en wastafel.
Kortom, een schip voorzien van alle benodigde luxe aan
boord!
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een
e-mail sturen 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 met koude brug + dubbel
glas
Uitrusting
Zwemtrap: RVS
Davits: Hydraulisch met

