€ 525.000,-

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

Contest
€ 525.000,12.85 m
4.15 m
Polyester
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

CONTEST BROKERAGE B.V.
OVERLEEK 5
1671 GD MEDEMBLIK
0227543636
http://www.contestbrokerage.nl/

Omschrijving
versie" met de centrale lier voor het grootzeil.
Fast and comfortable performance cruiserDe Contest 42CS werd
geïntroduceerd in 2013 en door het zien van de eerste tekeningen
en het kennen van het ambachtelijke schip van de Nederlanders,
familiebezit, werf, werden de eerste jachten verkocht! Dit directe
succes werd gevolgd door haar verkiezing tot "Europees Jacht van
het Jaar" van 2013/2014 Luxecruiser klasse. "Tessa" is gebouwd
voor snelheid en luxe cruisen op hetzelfde moment. Haar
verhoogde prestaties zijn te danken aan het gebruik van de
carbonmast, in-boom furling en 3Di zeilen. Tessa heeft 3 hutten, 5
bedden in totaal en 2 koppen. Haar witgewassen eikenhouten
interieur geeft haar een extra licht interieur. Ze is de "short handed

Basisinformatie
Merk :

Contest

Type :

42cs

Lengte (m) :

12.85

Breedte (m) :

4.15

Diepgang (m) :

2.20

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Prijs :

525.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Ronde Gfk-romp In Donkerblauw Met Zilverkleurige Striping

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Tonnage (kg) :

Ca. 11.000 Kg

Soort kiel :

Vinkiel Met Loden Bol

Hoogte (m) :

22.1

Haven :

On Request

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar 4jh5 Turbo Geladen

Bouwjaar motor :

2015

PK vermogen :

54

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

230l + 88l Dagtank

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal kooien :

5

Aantal cabines :

Eigenaarshut Vooruit, Twee Gastenhutten In Het Achterdek

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
DvD Speler :
Audio :
Verwarming :

Veiligheid
Bielspomp :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :

Gemonteerd Op Opvouwbare Spiegel In 316 Roestvrij Staal

Buiskap :
Acculader :

Mastervolt Combi Lader/omvormer

Omvormer :

Mastervolt Combi Lader/omvormer

Tuig
Stormfok :
Genua :
Gennaker :
Spinnaker :

Navigatie & electronica
Roerstandaanwijzer :
Stuurautomaat/Autopilot :
Dieptemeter
Windmeter : :
Kaartplotter
:
Log :
Kompas :

Op Stuurautomaat
B&g
B&g Triton
Triton Digitaal
Digitaal Display
Display
B&g
12"
Plotter
B&g Triton Digitaal Display
Plastimo Advansea

Marifoon :
Navigatielichten :

Led-navigatieverlichting

Radar :

Radar B&g In Combinatie Met Zeus Plotter

Volledige Omschrijving
Fast and comfortable performance cruiser
De Contest 42CS werd geÃ¯ntroduceerd in 2013 en door het zien van de eerste tekeningen en het kennen
van het ambachtelijke schip van de Nederlanders, familiebezit, werf, werden de eerste jachten verkocht! Dit
directe succes werd gevolgd door haar verkiezing tot "Europees Jacht van het Jaar" van 2013/2014
Luxecruiser klasse. "Tessa" is gebouwd voor snelheid en luxe cruisen op hetzelfde moment. Haar verhoogde
prestaties zijn te danken aan het gebruik van de carbonmast, in-boom furling en 3Di zeilen. Tessa heeft 3
hutten, 5 bedden in totaal en 2 koppen. Haar witgewassen eikenhouten interieur geeft haar een extra licht
interieur. Ze is de "short handed versie" met de centrale lier voor het grootzeil.

Algemeen
Rompvorm: Ronde GFK-romp in donkerblauw met zilverkleurige striping
Roer: Gebalanceerde spade roer
Besturing: Koolstof wielen met roestvrijstalen grijpstaven aan het roer
Ramen: Dubbel, gelaagd privacyglas, vlakke dekluiken, rollo's onder alle dekluiken
Waterverplaatsing: Ca. 11.000 kg
Doorvaarthoogte normaal: Ongeveer 22,10 m.
Bouwnummer: 42207
CE: CE-A, onbeperkte zeereizen
Overig: Bouw is volgens de hoogste Nederlandse normen, waarbij elk jacht handgemaakt vakmanschap
combineert met moderne technologieÃ«n zoals vijfassig CNC snijden, vacuÃ¼m-harsinfusie van
balsa-composietrompen en het vacuÃ¼m verlijmen van teakhouten dekken. Gecombineerd zorgt dit voor
nauwkeurigheid, consistentie en geoptimaliseerde integriteit voor een sterker, lichter en duurzamer jacht.
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Modern whitewash eikenhouten interieur met donkergrijze bekleding
Verblijfsruimtes: Ruime salon met veel daglicht door

Volledige Omschrijving
een panoramisch raam
Hutten: Eigenaarshut vooruit, twee gastenhutten in het achterdek
Slaapplaatsen: Dubbele slaapplaatsen in voor- en achterkajuit, eenpersoonsbed aan stuurboordzijde.
Allemaal met extra hoogwaardige matrassen.
Stahoogte: Ongeveer 2,10 m.
TV: Televisie LCD Samsung 32" met lift en Apple Televisie uitbreiding voor salon (verbonden met plotter)
Kooktoestel & brandstof: ENO 3-pits gasfornuis met oven
Overig: Onder het spoeldek kan een bemanning van 5/6 worden gehuisvest in het hooggelegen,
handgemaakte, interieur waarvan de wedstrijdwerf beroemd is. Alle luiken zijn voorzien van
jaloezieÃ«n/insectengaasrollo's. Het interieur is voorzien van licht eikenhouten en donkergrijze bekleding.
De stuurboordzijde van de achterkajuit is nu een eenpersoonsbed, maar kan eenvoudig worden omgebouwd
tot een tweepersoonsbed.
Motor, electra, water
Vermogen: 54HP
Bouwjaar: 2015
Brandstoftank aantal: 230L + 88L dagtank
Koeling: Indirecte koeling
Voortstuwing: Zeilaandrijving met bronzen 3-bladige vouwschroef
Meetinstrumenten: Toerental, akoestisch alarm voor oliedruk, temperatuur en laadstroom
Voltage: 12V/220V
Bedieningspaneel: Mastervolt touchscreen (BUS-systeem)
Dynamo: Altenator 125A
Watersysteem: Drukwatersysteem
Warm water: Door middel van ketel
Watertank & materiaal: Ongeveer 380 liter
Vuilwatertank & materiaal: Ja
Watertankmeter: Ja
Brandstoftankmeter: Ja
Overig: Totaal elektrisch isolatiesysteem om elektrische ontwatering te voorkomen, enorme hoeveelheid
reservefilters en motoronderdelen.
Tuigage
Type tuigage: Sloep opgetuigd met ROD tuigage
Rondhouten, verstaging: SeldÃ©n-mast in koolstof
Lieren: 1x Andersen compact hoofdplaat 46ST

