€ 57.500,-

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

Bully
€ 57.500,8.90 m
3.20 m
Staal
1997

Naam:

Wim Pieterse

Tel :
Email:

0622861918â€¬
Zie BotenBank.nl

Omschrijving
Zeer mooi onderhouden Bully 900 OK, een karakteristieke en
stoere kruiser, ideaal voor 2 -3 personen. Deze Bully 900 uit 1997
(afgebouwd in 1999) is zeer compleet uitgevoerd inclusief een
boegschroef. De boot is voorzien van een stille en zuinige Yanmar
3 cilinder diesel motor met 40 pk. Voor in de boeg van het schip,
bevindt zich een 2 persoons bed. Richting het midden van het
schip is er aan de stuurboordzijde een ruime pantry welke is
voorzien van een 2 pits gasstel, een gootsteen met stromend
water en een 12 volt koelkast met vriesvak. Aan stuurboordzijde is
er een natte cel met een toilet en een wastafel. Een niveau hoger
komt u in de salon waar zich een ruime bank, een botentafel en de

binnenstuurstand bevindt. De bank is eenvoudig om te bouwen
tot een eenpersoons bed. De binnenstuurstand is uitgerust met
o.a. een dieptemeter. Vanuit de salon is de ruime kuip gelijkvloers
te bereiken via 2 openslaande houten deuren. Deze voorzien van
een veilige roestvrijstalen railing. Aan de achterzijde is een
roestvrijstalen zwemtrap geplaatst. Onder de kuipvloer bevindt
zich een grote berging.

Basisinformatie
Merk :

Bully

Type :

900 Ok

Lengte (m) :

8.90

Breedte (m) :

3.20

Diepgang (m) :

0.85

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1997

Prijs :

57.500,-

Specificaties
Romp :

Staal

Hoogte (m) :

2.33

Volledige Omschrijving
Zeer mooi onderhouden Bully 900 OK, een
karakteristieke en stoere kruiser, ideaal voor 2 -3
personen. Deze Bully 900 uit 1997 (afgebouwd in 1999)
is zeer compleet uitgevoerd inclusief een boegschroef.
De boot is voorzien van een stille en zuinige Yanmar 3
cilinder diesel motor met 40 pk. Voor in de boeg van het
schip, bevindt zich een 2 persoons bed. Richting het
midden van het schip is er aan de stuurboordzijde een
ruime pantry welke is voorzien van een 2 pits gasstel,
een gootsteen met stromend water en een 12 volt
koelkast met vriesvak. Aan stuurboordzijde is er een
natte cel met een toilet en een wastafel. Een niveau
hoger komt u in de salon waar zich een ruime bank, een
botentafel en de binnenstuurstand bevindt. De bank is
eenvoudig om te bouwen tot een eenpersoons bed. De
binnenstuurstand is uitgerust met o.a. een dieptemeter.
Vanuit de salon is de ruime kuip gelijkvloers te bereiken
via 2 openslaande houten deuren. Deze voorzien van
een veilige roestvrijstalen railing. Aan de achterzijde is
een roestvrijstalen zwemtrap geplaatst. Onder de
kuipvloer bevindt zich een grote

