€ 98.000,-

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

Elan
€ 98.000,11.01 m
3.48 m
Polyester
2004

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Limburg
Maasdijk 1
3640 Kinrooi (BelgiÃ«)
+31 (0) 627 091 056
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Elan 35 HT PowerDe Elan 35 HT Power sportcruiser heeft een
schitterend design en een luxueus interieur. Elan onderscheidt zich
in betrouwbaarheid, comfort, wendbaarheid en snelheid. Het
unieke design van deze boten geven u veel comfort om heerlijk te
genieten op het water. Het exemplaar welke wij u aanbieden is
een zeer compleet uitgerust jacht, en is voorzien van vele extra?s.
Deze Elan 35 HT Power is in een uitstekende staat van
onderhoud, de boot wordt elke winter binnen gestald. Dit
dubbelschroefs zeewaardig motorjacht beschikt over uitstekende
vaareigenschappen, zowel snel- als langzaam varend.
Manoeuvreren is zeer eenvoudig met twee motoren en de sterke

boegschroef.
Wilt u meer informatie over deze Elan 35 HT Power sportcruiser,
of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging, neem dan
vrijblijvend contact op met ons kantoor in Limburg. Uw
jachtmakelaar is Ron Priem Tel: +31 (0) 627 091 056 Email:
limburg@wwy.nl
U bent van harte welkom !

Basisinformatie
Merk :

Elan

Type :

35 Ht Power

Lengte (m) :

11.01

Breedte (m) :

3.48

Diepgang (m) :

0.88

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2004

Prijs :

98.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Multi Knikspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Maaseik (be)

Land haven :

BE

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

Kad 44

Bouwjaar motor :

2004

PK vermogen :

260

Aandrijving :

Stern Drive

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

795

Inhoud brandstoftank (liters) :

750

Boegschroef :

Electric

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

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Volledige Omschrijving
Elan 35 HT Power
De Elan 35 HT Power sportcruiser heeft een
schitterend design en een luxueus interieur. Elan
onderscheidt zich in betrouwbaarheid, comfort,
wendbaarheid en snelheid. Het unieke design van deze
boten geven u veel comfort om heerlijk te genieten op
het water. Het exemplaar welke wij u aanbieden is een
zeer compleet uitgerust jacht, en is voorzien van vele
extraâ€™s. Deze Elan 35 HT Power is in een
uitstekende staat van onderhoud, de boot wordt elke
winter binnen gestald. Dit dubbelschroefs zeewaardig
motorjacht beschikt over uitstekende
vaareigenschappen, zowel snel- als langzaam varend.
Manoeuvreren is zeer eenvoudig met twee motoren en
de sterke boegschroef.
Wilt u meer informatie over deze Elan 35 HT Power
sportcruiser, of wilt u een afspraak maken voor een
bezichtiging, neem dan vrijblijvend contact op met ons
kantoor in Limburg. Uw jachtmakelaar is Ron Priem Tel:
+31 (0) 627 091 056 Email: limburg@wwy.nl
U bent van harte welkom !
Algemeen
Besturing: Hydraulisch.
Ramen: Getint Glas.
Motor, electra, water
Voortstuwing: Duo Props
Warm water: Boiler 24 Ltr. Isotemp (2016).
Uitrusting
Ankerlier: 40 meter ketting.
Zeerailing: RVS.
Overig:
Hard Top incl. schuifdak. 2x achter-tent (2015) grijs en
blauw. Teakdek in kuip en op

