€ 88.500,-

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

Bavaria
€ 88.500,12.14 m
3.97 m
Polyester
2006

Omschrijving
Goed onderhouden cruiser, 3 huttenDe Bavaria 39 cruiser die wij
u namens de eerste eigenaar aanbieden verkeert in zeer goede
staat van onderhoud. Dit jacht is in de 3 hutten uitvoering en is is
dus zeer geschikt voor varen met het gezin of vrienden. De kuip is
bijzonder ruim en dankzij de buiskap zit men goed beschut. Voor
de mindere dagen kan eenvoudig een kuiptent worden opgezet.
Het zeilen is kinderspel dankzij rolsystemen voor zowel grootzeil
als genua, alles is vanuit de kuip te bedienen. Tevens aanwezig zijn
een halve winder en high aspect fok, zodat voor alle windtypes de
juiste zeilvoering gekozen kan worden.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers Enkhuizen
Stationsplein 3
1601 EN Enkhuizen
+31 (0) 228 855 380
www.uwjachtmakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

39 Cruiser

Lengte (m) :

12.14

Breedte (m) :

3.97

Diepgang (m) :

1.85

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2006

Prijs :

88.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Soort kiel :

Vin; Gietijzer

Hoogte (m) :

17.8

Haven :

Hoorn (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D2-40

Bouwjaar motor :

2006

PK vermogen :

40

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

1535

Inhoud brandstoftank (liters) :

210

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

Inclusief 3-kleuren Toplicht

Radar :

+ Dome Antenne Radar

Roerstandaanwijzer :
Stuurautomaat/Autopilot :
Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

3

Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Quick Sbc

Volledige Omschrijving
Goed onderhouden cruiser, 3 hutten
De Bavaria 39 cruiser die wij u namens de eerste eigenaarÂ aanbieden verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Dit jacht
is in deÂ 3 hutten uitvoering en is is dus zeer geschikt voor varen met het gezin of vrienden. De kuip is bijzonder ruim en
dankzij de buiskap zit men goed beschut. Voor de mindere dagen kan eenvoudig een kuiptent worden opgezet. Het zeilen is
kinderspel dankzij rolsystemen voor zowel grootzeil als genua,Â alles is vanuit de kuip te bedienen. Tevens aanwezig zijn een
halve winder en high aspect fok, zodat voor alle windtypes de juiste zeilvoering gekozen kan worden.
Zoals van Bavaria bekend is het interieur bijzonder ruim en praktisch van opzet. In de midscheeps is een gezellige zit met
Ã©Ã©n vrijstaande en Ã©Ã©n U-vormige sofa, bekleed met beige stoffering. Aan bakboord is een langs keuken geplaatst
met dubbele spoelbak, oven en koelkast. Er is veel kastruimte voor het opbergen van proviand. Links van de keuken is een
grote natte cel met toilet, spoelbak en douche. Aan stuurboord is de navigatie hoek met schakelpaneel en thermostaat voor
de Webasto verwarming. In de boeg is de eigenaarshut met en suite badkamer. In het achterschip zijn twee dubbele hutten
met bergruimte. De motor, 4 cilinder Volvo Penta, kan voor service bereikt worden via het omhoog scharnierend trapluik en
de toegangsluiken in de beide achter hutten. Deze Bavaria 39 biedt zeer veel comfort en uitrusting en is geheel vaarklaar.
We willen u dan ook van harte uitnodigen voor een bezichtiging in Hoorn. Bezichtiging is mogelijk op afspraak via kantoor
White Whale Yachtbrokers Enkhuizen. NeemÂ contact op via enkhuizen@wwy.nl of +31(0)228 855 380

Volledige Omschrijving
voor meer informatie of het maken van een afspraak voor bezichtiging aan boord. Bezichtigingen zijn mogelijk van maandag
t/m zaterdag.Â

Algemeen
Roer: balans
Besturing: Lewmar
Ballast: staal
Bouwnummer: bouwjaar 2006, op het water 2007
Overig: 1e eigenaar; dek en romp boven waterlijn uitgevoerd in sandwichÂ constructie met hoogwaardige Klegecel
constructieschuim.
Accommodatie
Gordijnen: beige
Overig: 220 volt aansluiting in alle ruimtes
Motor, electra, water
Voortstuwing: 3-blads, Volvo Penta
Vuilwatertank & materiaal: 2 tanks
Overig: Omschakelbaar brandstoffilter; saildrivemanchet origineel
Tuigage
Zeilen materiaal: HT
Genua: ElvstrÃ¶m HT laminaat 145%
Genua reefsysteem: SeldÃ©n 300
Fok: North Sails, High Aspect met verticale zeillatten
Voorzeil rolsysteem : SeldÃ©n 300
Halfwinder, bollejan: Code 0
Gennaker: Sail select
Aantal masten: SeldÃ©n
Overig: uitschuifbare spinnakerboom; rolfokhoes
Uitrusting
Dekzeil(en): hoes over stuurwiel en kuiptafel
Zeerailing:

