€ 75.000,-

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

Bavaria
€ 75.000,12.55 m
3.99 m
Polyester
2003

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jansma Jacht Sneek BV
Zwolmansweg 24 28
8606 KC Sneek
0515433390
www.jansmajacht.nl

Omschrijving
Te bezichtigen in Sneek: zeer nette en goed onderhouden Bavaria
41-2 van eerste eigenaar. Voorzien van vele extra's en zo mee weg
te varen. Inruil mogelijk!
Uitgerust met o.a. de volgende extra's: rolgrootzeil met HT-zeilen
(origineel), boegschroef, buiskap met aanritsbare kuiptent,
wintertent, Furuno GP32 GPS, Geonav 5 kaartplotter, Raymarine
tridata ST60 + wind, Shipmate RS 8300 marifoon, elektrische
ankerlier, rolfokhoes en stuurwielhoes. Onderwaterschip compleet
opnieuw voorzien van primer en antifouling.
Van binnen is de 41-2 zeer ruim en biedt ruimte aan minimaal 4
personen om comfortabel aan boord te verblijven. De indeling is

zeer praktisch met een grote hoekkeuken, navigatiezit, 2 grote
slaaphutten met ieder een eigen natte cel en een heerlijke rondzit.
Extra's zijn o.a.: lattenbodem in voorhut, verwarming, radio/cd,
acculader 40Ah en 2x service accu.
Wilt u dit schip bezichtigen? U bent van harte welkom op onze
locatie in Sneek.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

41

Lengte (m) :

12.55

Breedte (m) :

3.99

Diepgang (m) :

1.70

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2003

Prijs :

75.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Tonnage (kg) :

8300

Soort kiel :

Vaste Kiel

Haven :

Jansma Jacht Sailing, Sneek

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta

PK vermogen :

55

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

150

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Anker :
Buiskap :
Acculader :

Veiligheid
Bielspomp :

Volledige Omschrijving
Te bezichtigen in Sneek: zeer nette en goed
onderhouden Bavaria 41-2 van eerste eigenaar.
Voorzien van vele extra's en zo mee weg te varen. Inruil
mogelijk!
Uitgerust met o.a. de volgende extra's: rolgrootzeil met
HT-zeilen (origineel), boegschroef, buiskap met
aanritsbare kuiptent, wintertent, Furuno GP32 GPS,
Geonav 5 kaartplotter, Raymarine tridata ST60 + wind,
Shipmate RS 8300 marifoon, elektrische ankerlier,
rolfokhoes en stuurwielhoes. Onderwaterschip
compleet opnieuw voorzien van primer en antifouling.
Van binnen is de 41-2 zeer ruim en biedt ruimte aan
minimaal 4 personen om comfortabel aan boord te
verblijven. De indeling is zeer praktisch met een grote
hoekkeuken, navigatiezit, 2 grote slaaphutten met ieder
een eigen natte cel en een heerlijke rondzit. Extra's zijn
o.a.: lattenbodem in voorhut, verwarming, radio/cd,
acculader 40Ah en 2x service accu.
Wilt u dit schip bezichtigen? U bent van harte welkom
op onze locatie in

