€ 89.000,-

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

Antaris
€ 89.000,9.5 m
3.3 m
Polyester
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bootbemiddeling.nl
Zandstraat 7
5331 PG Kerkdriel
0418632023
www.bootbemiddeling.nl

Omschrijving
Antaris 950 AKDe kwaliteit heeft hen groot gemaakt en tegelijk
heel veel waardering vanuit de kopersmarkt opgeleverd. Vreemd is
dat niet want op schepen van Antaris is maar weinig aan te
merken en dat is ook herkenbaar in de aantallen die er rondvaren.
Deze 'Antaris NineFifty' is al vanaf 2006 in eigendom en kan,
wanneer u dat wilt, nu van eigenaar gaan wisselen. Eigenlijk is het
eigenaarechtpaar nog steeds volop tevreden, maar plannen zijn
gewijzigd en daarom kunnen wij u nu de 'Content' aanbieden.
Belangrijk is de kuip of het achterdek bij schepen en dat zit in dit
geval wel goed. De afmetingen zijn heel behoorlijk en u zult niet
snel plaats tekort komen. Ook het voor en achterschip zijn

doordacht ontworpen en heel mooi betimmerd en afgewerkt. Alle
comfort is aan boord en er zijn zelfs twee hutten. De eerste
bevindt zich in het achterschip, de tweede bestaat uit de voorpiek
die heel eenvoudig door een schuifwand en schuifdeur is af te
sluiten zodat ook daar in alle rust en privacy geslapen kan worden.
Zoekt u een leuke ruime kruiser van een alom gewaardeerd type,
waarmee u open çabrio' kunt varen, maar ook met gesloten tent
prima op kunt verblijven en die ook nog eens compleet is
uitgerust? Dan zou deze Antaris voor u wel eens de juiste keus
kunnen zijn! Neem gerust contact op voor meer informatie of het
direct maken van een afspraak voor een bezichtiging!

Basisinformatie
Merk :

Antaris

Type :

950 Ak

Lengte (m) :

9.50

Breedte (m) :

3.30

Diepgang (m) :

0.80

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijs :

89.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Wijk Bij Duurstede

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

4lha-htp

Bouwjaar motor :

2004

PK vermogen :

160

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

1400

Inhoud brandstoftank (liters) :

400

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Veiligheid
Bielspomp :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Navigatielichten :

Volledige Omschrijving
Antaris 950 AK
De kwaliteit heeft hen groot gemaakt en tegelijk heel
veel waardering vanuit de kopersmarkt opgeleverd.
Vreemd is dat niet want op schepen van Antaris is maar
weinig aan te merken en dat is ook herkenbaar in de
aantallen die er rondvaren. Deze 'Antaris NineFifty' is al
vanaf 2006 in eigendom en kan, wanneer u dat wilt, nu
van eigenaar gaan wisselen. Eigenlijk is het
eigenaarechtpaar nog steeds volop tevreden, maar
plannen zijn gewijzigd en daarom kunnen wij u nu de
'Content' aanbieden. Belangrijk is de kuip of het
achterdek bij schepen en dat zit in dit geval wel goed.
De afmetingen zijn heel behoorlijk en u zult niet snel
plaats tekort komen. Ook het voor en achterschip zijn
doordacht ontworpen en heel mooi betimmerd en
afgewerkt. Alle comfort is aan boord en er zijn zelfs
twee hutten. De eerste bevindt zich in het achterschip,
de tweede bestaat uit de voorpiek die heel eenvoudig
door een schuifwand en schuifdeur is af te sluiten zodat
ook daar in alle rust en privacy geslapen kan worden.
Zoekt u een leuke ruime kruiser van een alom
gewaardeerd type, waarmee u open Ã§abrio' kunt
varen, maar ook met gesloten tent prima op kunt
verblijven en die ook nog eens compleet is uitgerust?
Dan zou deze Antaris voor u wel eens de juiste keus
kunnen zijn! Neem gerust contact op voor meer
informatie of het direct maken van een afspraak voor
een bezichtiging!
juni 2018 gedeeltelijk gerefit, inspectie/taxatierapport
aanwezig!
Algemeen
Besturing: hydraulisch
Ramen: Aluminium gevat
Doorvaarthoogte normaal: Kruiphoogte: 240CM
Accommodatie
Stahoogte: Voorschip 1.70, kajuit 1.90, achterhut 1.50
Motor, electra, water
Warm water: Boiler 35L
Watertank & materiaal:

Volledige Omschrijving
200L
Watertankmeter:

