€ 38.950,-

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

Jeanneau
€ 38.950,7.80 m
2.98 m
Polyester
2002

Naam:

Bert Kleinlugtenbeld

Tel :
Email:

0615037820
Zie BotenBank.nl

Omschrijving
bevallen.&nbsp;
Prachtige Jeanneau Leader met zuinige dieselmotor. Elk jaar uit
het water en elk jaar een onderhoudsbeurt gehad. Deze boot heeft
twee koelkasten, ruime salon, slaapkamer en toilet met douche.
Heerlijke boot om een dagje mee te varen of langer op pad te zijn.
De kuip is prachtig en heeft een uitstekend gelegd teakhouten
dek. Er is een nieuw dekzeil gekocht en een nieuwe plotter in
2019. De boot heeft verder een prachtige wintertent met sta
hoogte.&nbsp;Motor is fantastisch en de boot ziet er uitstekend
uit met heel veel extra's en opties. Heb besloten om met pijn in
mijn hart deze boot te verkopen omdat ik een grotere motorboot
wil gaan aanschaffen, aangezien het motor varen mij enorm is

Basisinformatie
Merk :

Jeanneau

Type :

Leader 805

Lengte (m) :

7.80

Breedte (m) :

2.98

Diepgang (m) :

0.54

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2002

Prijs :

38.950,-

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

2

Laatste refit :

2019-11-01

Haven :

Stavoren

Land haven :

Nederland

Beleving :

Dagje Op Het Water, Speedy Over De Rivieren, Shinen Aan Het Strand, Pruttele

Motor
Type :

220 Tdi

Bouwjaar motor :

2002

Soort motor :

Binnenboordmotor

Motor in bun :
PK vermogen :

220

Vermogen in kW :

162

Start type :

Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liters) :

Aandrijving :
Koeling
:
Aantal motoren
:

Hekdrive
Direct
1

Boegschroef
: :
Oliedrukmeter
Aantal
accu's : :
Branstofsoort

5
Diesel

Dynamo
:
Aantal cilinders
:
Temperatuurmeter
:
Kruissnelheid :

6

Max. snelheid :

25

Aantal brandstoftanks :

1

15

330

Navigatie & Elektronica
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Toerenteller :
Voltmeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.8

Aantal cabines :

2

Kussens :
Salon :
Dekbekleding :

Polyester

Toilet(ten) :

1

Douche binnen :
Douche buiten :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Matrassen :
Verwarming :
Kooktoestel :
Warm water :
Oven :
Kooktoestel brandstof :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :

1

Grijswatertank :
Teakvloer :
Tafel :
Gordijnen :
12V Aansluiting :

Massief

Exterieur
Zwemplateauverlichting :
Antifouling :
Zeerailing :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Achtertent :
Biminitop :
Dekzeil :
Materiaal anker :

Gegalvaniseerd

Buitenkussens :
Stootwillen, lijnen :
Gashendel met trim :
Anker bevestiging :

Veiligheid
Kooktoestel op gas met afvoer :
Bielspomp :
Brandblusser :
Zelflozende kuip :
MOB-systeem :
Bilgepomp :

Ketting

Volledige Omschrijving
Prachtige Jeanneau Leader met zuinige dieselmotor. Elk jaar uit het water en elk jaar een onderhoudsbeurt
gehad. Deze boot heeft twee koelkasten, ruime salon, slaapkamer en toilet met douche. Heerlijke boot om
een dagje mee te varen of langer op pad te zijn. De kuip is prachtig en heeft een uitstekend gelegd
teakhouten dek. Er is een nieuw dekzeil gekocht en een nieuwe plotter in 2019. De boot heeft verder een
prachtige wintertent met sta hoogte.Â Motor is fantastisch en de boot ziet er uitstekend uit met heel veel
extra's en opties. Heb besloten om met pijn in mijn hart deze boot te verkopen omdat ik een grotere
motorboot wil gaan aanschaffen, aangezien het motor varen mij enorm is

