€ 49.900,-

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

Etap
€ 49.900,9.84 m
3.42 m
Polyester
2001

Naam:

Wouter Coosemans

Tel :
Email:

0613085796
Zie BotenBank.nl

Omschrijving
Deze bijzonder mooie Etap 32S wordt te koop aangeboden. Etap
staat bekend om zijn veiligheid en kwaliteit zo is de boot
onzinkbaar en daardoor bijzonder goed geïsoleerd. De boot is
sterk en het polyester is van hoge kwaliteit. De boot is vaarklaar
en is bijzonder veelzijdig uitgerust. De laatste 5 jaar is er veel in
het schip geïnvesteerd. Er zijn o.a nieuwe zeilen opgezet,
B&amp;G marifoon met handset, 3 B&amp;G multimeters, wind,
diepte, snelheid, B&amp;G kaartplotter, AIS, boiler, wintertent,
electrisch toilet, accu's. Verder is het schip o.a uitgerust met
autopilot een webasto verwarming en een douche. Het schip is
van alle gemakken voorzien. Er zit ook nog een keerfok bij die

makkelijk te installeren is. Het schip vaar bijzonder prettig, kan
makkelijk wat wind hebben en vaart snel. Het schip heeft zijn
eerste 15 levensjaren s'winters binnen gestaan. Dit schip is
absoluut de moeite waard om te bezichtigen.&nbsp;&nbsp;

Basisinformatie
Merk :

Etap

Type :

32s

Lengte (m) :

9.84

Breedte (m) :

3.42

Diepgang (m) :

1.80

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2001

Prijs :

49.900,-

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Rompnummer :

025

Opbouw Materiaal :

Polyester

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Kilo :

3700

Soort kiel :

Bulbkiel

Kuip :

Achterkuip

Roer :

Doorgestoken

Hoogte (m) :

14.00

Haven :

Haarlem

Postcode haven :

2026SP

Land haven :

Nederland

Werf gebouwd :

Motor
Bouwjaar motor :

2001

Soort motor :

Binnenboordmotor

PK vermogen :

19

Vermogen in kW :

14

Aandrijving :

Sail-drive

Branstofsoort :

Diesel

Kruissnelheid :

6

Max. snelheid :

8

Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

80

Koeling :

Indirect

Aantal accu's :

3

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Marifoon :
Navigatielichten :
Snelheidsmeter :
Stuurautomaat/Autopilot :
Windmeter :
Log :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
AIS :
Voltmeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

190

Aantal cabines :

2

Kussens :
Salon :
Dekbekleding :

Polyester

Toilet(ten) :

1

Douche binnen :
Douche buiten :
Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :
Warm water :
Oven :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Dekafzuiging vuilwater :
Gordijnen :
12V Aansluiting :

150

Exterieur
Antifouling :
Ramen :
Zeerailing :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Handmatig

Zeilhoezen :
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Buiskap :
Acculader :
Walstroom aansluiting :
Dekzeil :
Materiaal anker :

Gegalvaniseerd

Stootwillen, lijnen :
Kuiptafel :

Tuigage
Aantal zeilen :

6

Zeilmateriaal :

Dacron

Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Aluminium

Tuigagesoort :

Topgetuigd

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :
Fok :
Stormfok :
Genua :
Voorzeil rolsysteem :
Spinnaker :
Halfwinder, bollejan :

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

Volledige Omschrijving
Deze bijzonder mooie Etap 32S wordt te koop
aangeboden. Etap staat bekend om zijn veiligheid en
kwaliteit zo is de boot onzinkbaar en daardoor bijzonder
goed geÃ¯soleerd. De boot is sterk en het polyester is
van hoge kwaliteit. De boot is vaarklaar en is bijzonder
veelzijdig uitgerust. De laatste 5 jaar is er veel in het
schip geÃ¯nvesteerd. Er zijn o.a nieuwe zeilen opgezet,
B&G marifoon met handset, 3 B&G multimeters, wind,
diepte, snelheid, B&G kaartplotter, AIS, boiler,
wintertent, electrisch toilet, accu's. Verder is het schip
o.a uitgerust met autopilot een webasto verwarming en
een douche. Het schip is van alle gemakken voorzien. Er
zit ook nog een keerfok bij die makkelijk te installeren is.
Het schip vaar bijzonder prettig, kan makkelijk wat wind
hebben en vaart snel. Het schip heeft zijn eerste 15
levensjaren s'winters binnen gestaan. Dit schip is
absoluut de moeite waard om te

