€ 139.500,-

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

Grand Banks
€ 139.500,12.75 m
4.15 m
Hout
1971

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Melior Yachts
Syl 12
8493 LL Terherne
+31620002312
www.melioryachts.com

Omschrijving
Prachtige Grand Banks 42 Classic Line met Bodensee toelating. De
boot is zeer netjes en erg goed onderhouden. Grand Banks 42 CL
(Classic Line) met Bodensee toelating!
De boot vaart sinds 1971 op het Bodenmeer. De eerste eigenaar
heeft het schip laten afleveren in Rotterdam en door een
charter kapitein naar Basel gevaren.
Vanaf daar kwam de POSEIDON per vrachtwagen naar het
Bodenmeer. De huidige eigenaar kocht het schip in 2010 van de
eerste eigenaar en heeft het sindsdien grondig gerenoveerd.
De totale investering bedraagt ??ongeveer ? 250.000, - (facturen
beschikbaar)

Onderhoud/refit periode 2012-2019.
Onder andere:
- Alle rotte houtplekken verwijderd, ongeveer 50 m planken
uitgewisseld.
- Teak in gangboorden van deuren naar achter volledig vernieuwd,
dekvloer/dekbalken volledig vernieuwd.
- Teak op voordek geschuurd tot deuren en volledig afgekit.

Basisinformatie
Merk :

Grand Banks

Type :

42 Classic Line

Lengte (m) :

12.75

Breedte (m) :

4.15

Diepgang (m) :

1.27

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1971

Prijs :

139.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Hout

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

4.5

Haven :

Duitsland, Kressbronn (bodensee / Lake Constance)

Land haven :

DE

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Ford Lehman

Type :

2714e

Bouwjaar motor :

1971

PK vermogen :

120

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

3000

Kruissnelheid :

11

Inhoud brandstoftank (liters) :

3000

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Navigatielichten :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Volledige Omschrijving
Prachtige Grand Banks 42 Classic Line met Bodensee
toelating. De boot is zeer netjes en erg goed
onderhouden.
Grand Banks 42 CL (Classic Line) met Bodensee
toelating!
De boot vaartÂ sinds 1971Â op het Bodenmeer. De
eerste eigenaar heeft het schip laten afleveren in
Rotterdam en door een charterÂ kapitein naar Basel
gevaren.
Vanaf daar kwam de POSEIDON per vrachtwagen naar
het Bodenmeer. De huidige eigenaar kocht het schip in
2010 van de eerste eigenaar en heeft het sindsdien
grondig gerenoveerd.
De totale investering bedraagt â€‹â€‹ongeveer â‚¬
250.000, - (facturen beschikbaar)
Onderhoud/refit periode 2012-2019.
Onder andere:
- Alle rotte houtplekken verwijderd,Â ongeveer 50 m
planken uitgewisseld.
- Teak inÂ gangboordenÂ van deuren naar achter
volledig vernieuwd, dekvloer/dekbalken volledig
- Navigatie / radar volledig nieuw (SIMRAD) boven en
vernieuwd.
onder (2016)
- Teak op voordek geschuurd tot deuren en volledig
- Motoren uitgebreid en volledig gereviseerd (2017)
afgekit.
sinds ongeveer 50 motoruren
- Alle water / vuilwaterpompen nieuw (2013 - 2018)
- Houten bolwerk volledig vernieuwd
enz ...
- Opbouw opnieuw geverfd
Motor, electra, water
- Houten relingÂ volledig vernieuwd enÂ geverfd
Verbruik: Â± verbruik per motor
Overig: Met
- Instrumentenconsole opÂ flybridge vernieuwd (2017)
- Romp volledig waterdicht, opnieuw geverfd (2012 /
2013)
- Mast / boom vernieuwd / opnieuw geverfd (2017)
- Onderwaterschip herbouwd (2012 en 2018)
- Flybridge vernieuwd (2017)

- Parketvloeren opnieuw geverfd (2014)
- Zomer / Winter Covering nieuw (2013/2015)

- Spiegel opnieuw gespoten (2018)
- Teak op flybridge volledig vernieuwd (2017)

Volledige Omschrijving
toelating voor de

