€ 159.500,-

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

Spits
€ 159.500,38.86 m
5.05 m
Staal
1955

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Unieke kans om een mooi project af te bouwen. Bedrijfsmatig
project gestrand in het zicht van de haven. Schip is voor 90% klaar.
Bedoeld voor luxueuze vaar vakanties in Frankrijk. Zie het externe
foto album om een indruk te geven van alle werkzaamheden welke
in de afgelopen 10 jaar aan het schip zijn verricht. Unieke kans om
het project op te pakken en af te maken in welke vorm dan ook.
Schip is volledig gecertificeerd tot 22 juni 2022. Geen
Rijncertificaat! Geen vaste ligplaats. Geen boegschroef. Wel 2
spudpalen. Vraagprijs is exclusief btw. Historie vanaf de 1e
eigenaar is bekend. Vriendelijk verzoek om bij vragen over het
schip de scheepsmakelaar te bellen: Sjoerd Kampen: +31 (0)6

54723943.
AlgemeenCE: 03220164

Basisinformatie
Merk :

Spits

Type :

38.86

Lengte (m) :

38.86

Breedte (m) :

5.05

Diepgang (m) :

1.28

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1955

Prijs :

159.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Haven :

Coevorden

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Interieur
Aantal kooien :

12

Volledige Omschrijving
Unieke kans om een mooi project af te bouwen.
Bedrijfsmatig project gestrand in het zicht van de haven.
Schip is voor 90% klaar. Bedoeld voor luxueuze vaar
vakanties in Frankrijk. Zie het externe foto album om
een indruk te geven van alle werkzaamheden welke in
de afgelopen 10 jaar aan het schip zijn verricht. Unieke
kans om het project op te pakken en af te maken in
welke vorm dan ook. Schip is volledig gecertificeerd tot
22 juni 2022. Geen Rijncertificaat! Geen vaste ligplaats.
Geen boegschroef. Wel 2 spudpalen. Vraagprijs is
exclusief btw. Historie vanaf de 1e eigenaar is bekend.
Vriendelijk verzoek om bij vragen over het schip de
scheepsmakelaar te bellen: Sjoerd Kampen: +31 (0)6
54723943.
Algemeen
CE:

