€ 62.750,-

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

Maxum
€ 62.750,8.56 m
2.87 m
Polyester
2009

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Belgium
Weverstraat 98
9250 Waasmunster
+32 (0)3 336 5787
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Very well maintained, low hours, ready to goDeze MAXUM 2700
SE is een fantastische, volledig uitgeruste en uitermate zeer goed
onderhouden speedcruiser. Ze wordt elk jaar volledig technisch
nagekeken en zowel de binnen- als buitenkant van de boot werd
tot in de kleine puntjes verzorgd. Deze MAXUM 2700 SE staat
momenteel in een verwarmde loods klaar voor gebruik.
De prijs is gericht op de volledig optielijst wat aanwezig is op deze
boot. en ze werd voor het laatst in 2018 gekeurd. (alle fakturen
zijn aanwezig). Kortom een super mooi motorjacht met geweldig
betrouwbare motoren en een leuke vraagprijs:

- Zeer goed uitgeruste (heel veel opties) en onderhoud
sportcruiser. Onderhoudshistorie en keuring rapport uit 2018
aanwezig.
- BravoIII Zdrive met Mercruiser 350MAG, boegschroef,
elektrisch te openen machinekamerluik,
- acculader, trim tabs, antifouling, teak op zwemplateau,
kaartplotter, GPS , kompass, elektrisch ankerlier
zoeklamp met afstandbediening,

Basisinformatie
Merk :

Maxum

Type :

2700 Se

Lengte (m) :

8.56

Breedte (m) :

2.87

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2009

Prijs :

62.750,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

2.75

Haven :

Breskens (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercruiser

Type :

350 Mag

Bouwjaar motor :

2009

PK vermogen :

300

Branstofsoort :

Benzine

Uren :

384

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :

Volledige Omschrijving
Very well maintained, low hours, ready to go
DezeÂ MAXUM 2700 SE is een fantastische, volledig
uitgeruste en uitermate zeer goed onderhouden
speedcruiser.Â Ze wordtÂ elk jaar volledig technisch
nagekeken en zowel de binnen- als buitenkant van de
boot werd tot in de kleine puntjes verzorgd.Â Deze
MAXUM 2700 SE staat momenteel in een verwarmde
loods klaar voor gebruik.Â
Â
De prijs is gericht opÂ de volledig optielijst wat
aanwezig is opÂ deze boot. en ze werd voor het laatst
in 2018 gekeurd.Â (alle fakturen zijn aanwezig). Kortom
een super mooi motorjacht met geweldig betrouwbare
motoren en een leuke vraagprijs:
Â - Zeer goed uitgeruste (heel veel opties) en
onderhoud sportcruiser. Onderhoudshistorie en keuring
rapport uit 2018 aanwezig.
Â - BravoIII Zdrive met Mercruiser 350MAG,
boegschroef, elektrisch te openen machinekamerluik,
Â - acculader, trim tabs, antifouling, teak op
zwemplateau, kaartplotter, GPS , kompass, elektrisch
ankerlier
Â Â zoeklamp metÂ afstandbediening,
Â - Elektrisch toilet, automatisch blussysteem,
campertent, havenafdekzeil, hoerdeur en horren voor
alle ramen
Â - JBL marine hifi met woofer, zonnekussen voor het
voordek, achteruit camera, elektrisch vuilwatertank,
384 uren. Perfecte staat.
Â
Wilt u meer informatie of een bezichtiging inplannen?
Neem dan contact op met Mario van White Whale
Belgium per mail belgium@wwy.nlÂ of telefoon +32 (0)
484 687 648.
Â
Â

Motor, electra, water
Voortstuwing: duoprop
Uitrusting
Zwemplatform:

