€ 264.500,-

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

Piper Dutch Style Barge 18.30
€ 264.500,18.3 m
3.94 m
Staal
2011

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Piper Dutch Style Barge 18.30

Lengte (m) :

18.30

Breedte (m) :

3.94

Diepgang (m) :

0.72

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2011

Prijs :

264.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Tonnage (kg) :

34 Ton

Hoogte (m) :

2.8

Haven :

Omgeving Centrum-bourgondiÃ«, Frankrijk

Land haven :

Frankrijk (fr)

Motor
Merk :

Perkins Sabre M225ti 2011 In Bedrijf Gesteld

PK vermogen :

150 Pk 110 Kw

Aandrijving :

4 Blads Schroef Watergesmeerde Schroefas

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

850

Inhoud brandstoftank (liters) :

1300

Boegschroef :

Vetus 12 Volt

Interieur
Aantal kooien :

Eigenaars Hut: 1x 2-pers Gasten Hut(ten): 1x 2-pers Stuurhut: 1x 2-pers

Aantal cabines :

2 Hutten

Toilet(ten) :

2x Elektrisch Toilet

Koelkast :

12/230 Volt

Vriezer :

Vriezer

Verwarming :

Harworth Heating Centrale Verwarming Op Diesel Hwam Kachel Op Hout

Airconditioning :

Aanwezig

Uitrusting
Anker :

Ankerlier Spek Anker In Kluisgat Ankerketting Hekanker Danforth Anker Ankerk

Acculader :

Mastervolt Combi Omvormer/lader 24/4000/120

Omvormer :

Mastervolt Combi Omvormer/lader 24/4000/120

Veiligheid
Bielspomp :

3x 12 Volt

Volledige Omschrijving
Een nieuw gebouwde Dutch Style motorjacht uit 2011 van de in Engeland bekende scheepsbouwer Piper. Het schip is in
zeer goede staat van onderhoud. De fluistergenerator zorgt voor autonomie aan boord waardoor er in het wild afgemeerd
kan worden. Met een afbreekbare stuurhut heeft het schip een zeer lage doorvaarthoogte waardoor ze uitstekend geschikt
is voor de Europese wateren, waaronder de Franse. Certificaat CE categorie C breidt het vaargebied uit tot en met de
kustwateren. Het schip heeft een eiken interieur en twee hutten met ieder een 1x 2-persoons bed. De eigenaarshut heeft
een en-suite badkamer met toilet; tegenover de gastenhut bevindt zich een badkamer. Vanuit de stuurhut komt men via de
openslaande deuren op het terras waar men heerlijk in het zonnetje kan zitten. Een ideaal schip om langere tijd op te
verblijven of permanent op te wonen. De volledige informatie van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk
de volledige informatie van dit schip wil bekijken door hier te klikken.
Geschikt voor / als: recreatie vaartuig geschikt voor bewoning Algemene informatie: te koop vanwege de leeftijd van de
verkoper van eerste eigenaar
Bouwwijze: gelast berghout rondom boeiing rondom brede gangboorden zwaar gebouwd 3 waterdicht(e) schot(ten)
roestvast stalen bolders Ramen: aluminium raamprofielen dubbel glas hardhouten deuren zonwering in de stuurhut Isolatie:
geschuimde isolatie
Kombuis / keuken: U-vorm kombuis Kooktoestel: 5-pits kooktoestel op gas roestvast staal Werkblad: kunststof werkblad
Wasbak: roestvast stalen wasbak Waterkraan: mengkraan met warm & koud stromend water Afwasmachine: aanwezig
Besturing: hydraulisch

Volledige Omschrijving
stuurwiel
Navigatie apparatuur: Raymarine log / snelheid Raymarine ST40 echolood / dieptemeter Raymarine A50D kaartplotter
Raymarine Ray49E marifoon met DSC Raymarine roerstandaanwijzer hoorn navigatieverlichting
Betimmering: multiplex eiken afwerking houten vloer(en) geschikt om aan boord te wonen Badkamer: Voor: douche
thermostaat kraan wasbak mengkraan met warm & koud stromend water in 1 ruimte tezamen met het toilet Stuurboord: bad
met douche thermostaat kraan wasbak mengkraan met warm & koud stromend water in 1 ruimte tezamen met het toilet
Aanvullende informatie: in goede staat van onderhoud wasdroger
Reling / Preekstoel: reling rondom achterdek Bijboot: bijboot Veiligheid: reddingsboei 4 reddingsvesten rookmelder(s)
gasdetector brandblussers
Mast: lantaarn mast houten mast Strijkbaar: ja handmatig
Stroomvoorziening: 12 / 24 / 230 Volt 230 Volt walstroom aansluiting Laadstroomverdeler (scheidingsdiode): aanwezig
Scheidingstransformator: Mastervolt Mass gi 3,5 scheidingstransformator Aardlek schakelaar: aanwezig Dynamo: 24 Volt
Aanvullende informatie: Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren. Zeer geschikt om de Europese
kanalen en rivieren te bevaren. Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. voorpiek met kettingbak klassieke lijnen Zeer
geschikt om de kustwateren te bevaren. Drinkwatertank (ca.): 1400 liter 1 stalen tank(s) Vuilwatertank (ca.): 1050 liter
Entertainment: 3x flatscreen TV Oyster Vision System zelfzoekende satelliet antenne radio/CD speler Aanvullende
informatie: aluminium loopplank 2x houten loopplank ladder teakhouten koekoek afdekkleed over koekoek muggenhorren
voor de ramen
Waterdruksysteem:

