€ 32.000,-

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

Dehler
€ 32.000,9.4 m
3.05 m
Polyester
1992

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Prachtig onderhouden Dehler 31 met gereviseerde motor in juni
2018.10 oktober 2019 winterklaar gemaakt. Als u op zoek bent
naar een heerlijk, snel zeilend, kwalitatief sterk gebouwd,
comfortabel en bovendien mooi zeilschip; pak dan die kans en
reageer snel. Deze prachtige Dehler 31 Nova Top is op zoek naar
een gepassioneerde nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar heeft
het schip uitstekend onderhouden maar kan er te weinig gebruik
meer van maken. De motor is in de zomer van 2018 nog geheel
gereviseerd dus is zo goed als nieuw. De genua met rolfokhoes is
resp. in 2018 en 2019 vernieuwd. Het grootzeil is in goede staat.
De romp heeft haar originele coating en is nog zo goed als gaaf.

Absoluut een bezichtiging waard. Zie bijgaand youtube filmpje van
de crash test! Bel voor meer informatie of het maken van een
afspraak met de makelaar Terry Bos: 0031(0)641470689.
AlgemeenOverig: Het dek is wit met lichtblauwe antislip.
De teakhoutenkuipbankjes hebben onderhoud nodig maar het
watervast multiplex onder teak is goed.
De raampjes hebben wat Craquelé maar zijn nog prima in orde.

Basisinformatie
Merk :

Dehler

Type :

31 Nova Top

Lengte (m) :

9.4

Breedte (m) :

3.05

Diepgang :

1.5

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1992

Prijs :

32.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Hoogte :

13.6

Haven :

Grou

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

2gm20

PK vermogen :

18

Aandrijving :

Shaft

Bouwjaar motor :

1992

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

2381

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :

Model Gp-30/35

Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Navtex :

Nx-300 Systeem

Afstandsbediening :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Douche binnen :
Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Thermisch Beveiligd

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :

Rvs

