€ 24.500,-

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

Grundel
€ 24.500,8.5 m
m
Staal
1978

Omschrijving
Schip is in zeer goede staat van onderhoud, zeer veel vernieuwd!
en keurig in de verf, lak en antifouling.Mooie ruime kuip met
U-vormige bank, in de kajuit een L-vormige bank met hier
tegenover een kombuis. In het voorschip een toilet en een hut met
ruim 2-persoons bed.De mast, giek en roer zijn voorzien van RVS
beslag. Het schip is voorzien van een grootzeil, fok en stormfokDe
Grundel is voorzien van een nieuwe motor (230 bedrijfsuren) en
boegschroef!Het schip ligt voor bezichtiging uit het water in een
vorstvrije hal.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij 4Beaufort
Bezoekadres: Selfhelpweg 9
8607 AB Sneek
0653725200
www.jachtmakelaardij4beaufort.nl

Basisinformatie
Merk :

Grundel

Type :

K&V

Lengte (m) :

8.50

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1978

Prijs :

24.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Platbodem

Opbouw Materiaal :

Staal

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Soort kiel :

Zijzwaard

Kuip :

Open Kuip

Roer :

Aangehangen

Haven :

Akkrum

Postcode haven :

8607AB

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Vetus (2017)

Type :

3.29

Bouwjaar motor :

2017

Soort motor :

Binnenboordmotor
Koeling :
28

PK vermogen :
Boegschroef
Start type : :

Elektrisch
Elektrisch

Temperatuurmeter
:
Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal identieke motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

230

Keerkoppeling :
Inhoud brandstoftank (liters) :

180

Indirect

Navigatie & Elektronica
Navigatielichten :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Kussens :
Salon :
Dekbekleding :

Staal

Toilet(ten) :

1

Koelkast :
Matrassen :
Verwarming :
Kooktoestel :

4-pits

Warm water :
Kooktoestel brandstof :

Gas

Waterboiler :
Watertank (liters) :

170

Materiaal watertank :

Rvs

Type interieur :

Klassiek, Warm

Tafel :
Gordijnen :

Exterieur
Antifouling :
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Dekzeil :
Schaar :
Stootwillen, lijnen :

Tuigage
Aantal zeilen :

2

Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Hout

Tuigagesoort :

Gaffelgetuigd

Type boegspriet :

Vast

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :
Fok :
Stormfok :

Veiligheid
Kooktoestel op gas met afvoer :
Bielspomp :
Brandblusser :
Zelflozende kuip :

Volledige Omschrijving
Schip is in zeer goede staat van onderhoud, zeer veel
vernieuwd! en keurig in de verf, lak en
antifouling.Mooie ruime kuip met U-vormige bank, in de
kajuit een L-vormige bank met hier tegenover een
kombuis. In het voorschip een toilet en een hut met
ruim 2-persoons bed.De mast, giek en roer zijn voorzien
van RVS beslag. Het schip is voorzien van een grootzeil,
fok en stormfokDe Grundel is voorzien van een nieuwe
motor (230 bedrijfsuren) en boegschroef!Het schip ligt
voor bezichtiging uit het water in een vorstvrije

