€ 58.000,-

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

Succes
€ 58.000,10.5 m
3.4 m
Staal
1989

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers BV
Lantaarndijk 8
4797 SP Willemstad
0168820208
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Goed onderhouden en vaarklare Succes 10.50.Deze goed
onderhouden Succes 10.50 is vaarklaar voor een nieuwe eigenaar.
Onderhoud aan de motor is recentelijk uitgevoerd en in 2019 is
het schip voorzien van een nieuwe laklaag. Kortom, helemaal klaar
om weer nieuwe watersport avonturen aan te gaan.
De Succes 10.50 is een erg praktisch schip en biedt lekker veel
ruimte. De gangboorden zijn breed met een hoge en stevige railing
en het achterdek biedt voldoende plaats om lekker te ontspannen.
Op het achterdek is tevens de buiten besturing te vinden en
dankzij de mooie buiskap kunt u hier ook met minder weer
comfortabel zitten.

Binnen in het schip wordt u ontvangen in een keurig afgewerkt en
onderhouden interieur met een praktische indeling. In het
achterschip is een riante eigenaarshut te vinden met een
tweepersoonsbed en opvallend veel bergruimte en zelfs een eigen
spoelbak. Tevens is er in het achterhut een ruime natte cel met
toilet en douche.

Basisinformatie
Merk :

Succes

Type :

10.50 Sd

Lengte (m) :

10.50

Breedte (m) :

3.40

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1989

Prijs :

58.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Multi Knikspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

3.8

Haven :

Steenbergen (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Iveco

Bouwjaar motor :

1992

PK vermogen :

95

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

2660

Kruissnelheid :

17

Inhoud brandstoftank (liters) :

600

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Mastervolt Combi

Omvormer :

Mastervolt Combi

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Marifoon :
Navigatielichten :

Volledige Omschrijving
Goed onderhouden en vaarklare Succes 10.50.
Deze goed onderhouden Succes 10.50 is vaarklaar voor
een nieuwe eigenaar. Onderhoud aan de motor is
recentelijk uitgevoerd en in 2019 is het schip voorzien
van een nieuwe laklaag. Kortom, helemaal klaar om
weer nieuwe watersport avonturen aan te gaan.
De Succes 10.50 is een erg praktisch schip en biedt
lekker veel ruimte. De gangboorden zijn breed met een
hoge en stevige railing en het achterdek biedt
voldoende plaats om lekker te ontspannen. Op het
achterdek is tevens de buiten besturing te vinden en
dankzij de mooie buiskap kunt u hier ook met minder
weer comfortabel zitten.
Binnen in het schip wordt u ontvangen in een keurig
afgewerkt en onderhouden interieur met een praktische
indeling. In het achterschip is een riante eigenaarshut te
vinden met een tweepersoonsbed en opvallend veel
bergruimte en zelfs een eigen spoelbak. Tevens is er in
het achterhut een ruime natte cel met toilet en douche.
Verder naar voren in het schip vinden we midscheeps
de salon. Hier is aan stuurboord een comfortabele bank
en aan bakboord bergkastjes. Aan bakboord is ook de
binnen besturing te vinden. Onder de vloer van de salon
is de motorruimte met de technische installaties en de
mooi lopende 100pk sterke Iveco diesel motor. Deze is
krachtig genoeg om het schip een kruissnelheid te
geven van rond de 15 km per uur bij nog geen 2.000
toeren.
In het vooronder is een ruime dinette, welke overigens
als extra slaapplaats te gebruiken is, en de kombuis.
Deze is uiteraard voorzien van warm en koud stromend
water, een fornuis, koelkast en de nodige
opbergmogelijkheden. In de voorpiek is de tweede hut
met ook hier slaapplaats voor twee personen.
Deze

Volledige Omschrijving
Succes 10.50 is goed onderhouden en alles ziet er echt
keurig uit. Het schip is dan ook helemaal vaarklaar voor
een nieuwe eigenaar. Mocht u een ruim en praktisch
schip zoeken waar u kunt opstappen en wegvaren, dan
is deze Succes 10.50 zeker de moeite waard.
GeÃ¯nteresseerd? Neem dan contact met ons op om
een bezichtiging in te plannen. Wij zijn te bereiken via
tel.: 0168-820208 of email: info @wwy.nl Wij horen
graag van u!

Algemeen
Doorvaarthoogte normaal: (incl. buiskap), 290 zonder
buiskap, 240 zonder buiskap en vensters plat.
Motor, electra, water
Draaiuren: (wordt nog mee gevaren)
Voortstuwing: met watergesmeerde schroefas.
Warm water: via

