€ 99.500,-

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

Hanse
€ 99.500,13.3 m
4.3 m
Polyester
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Croatia
D- Marin Dalmacija, Pier 3
23206 SukoÅ¡an
+385 98 574 232
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
bijna
gloednieuwe
boot,
goed
onderhouden,
volledig
uitgerustDeze Hanse 430e is een ex charterboot, goed
onderhouden en van alle gemakken voorzien. Als u op zoek bent
naar dit exacte model, kan het de uwe zijn voor een prachtige prijs
van 99.500 ? !
Onder de uitrusting kunnen we benadrukken dat er in 2019 een
grote refit van de boot was waarbij webasto verwarming,
biminitop en buiskap nieuw werden gemaakt. De zeilen op de boot
zijn van 2017, terwijl de met de boot komt ook een set van kevlar
race zeilen uit 2015 die slechts 2 keer werden gebruikt voor de
regatta, evenals een geenaker.

Ze vaart onder Kroatische vlag. De boot werd zeer goed
onderhouden van buiten naar binnen. Alle foto's zijn door ons
genomen en tonen de werkelijke toestand. We hebben deze boot
zeer grondig geïnspecteerd, bel of mail ons als u meer informatie
nodig heeft.
Uw jachtmakelaar is White Whale Croatia, +385 98 574 232 of
croatia@WWY.nl.

Basisinformatie
Merk :

Hanse

Type :

430

Lengte (m) :

13.30

Breedte (m) :

4.30

Diepgang (m) :

2.20

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2008

Prijs :

99.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Dalmatia (hr)

Land haven :

HR

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

PK vermogen :

40

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

210

Boegschroef :

Electric

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

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

3

Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Buiskap :
Acculader :

Tuigage
Genua :
Gennaker :

2-gasfornuis

Volledige Omschrijving
bijna gloednieuwe boot, goed onderhouden, volledig
uitgerust
Deze Hanse 430e is een ex charterboot, goed
onderhouden en van alle gemakken voorzien. Als u op
zoek bent naar dit exacte model, kan het de uwe zijn
voor een prachtige prijs van 99.500 â‚¬ !
Onder de uitrusting kunnen we benadrukken dat er in
2019 een grote refit van de boot was waarbij webasto
verwarming, biminitop en buiskap nieuw werden
gemaakt. De zeilen op de boot
zijn van 2017, terwijl de met de boot komt ook een set
van kevlar race zeilen uit 2015 die slechts 2 keer
werden gebruikt voor de regatta, evenals een geenaker.
Ze vaart onder Kroatische vlag. De boot werd zeer goed
onderhouden van buiten naar binnen. Alle foto's zijn
door ons genomen en tonen de werkelijke toestand. We
hebben deze boot zeer grondig geÃ¯nspecteerd, bel of
mail ons als u meer informatie nodig heeft.
Uw jachtmakelaar is White Whale Croatia, +385 98 574
232 of croatia@WWY.nl.
Algemeen
Besturing: dubbel wiel
Accommodatie
TV: LED TV geÃ¯nstalleerd in 2019
Kooktoestel & brandstof: 2-gasfornuis
Tuigage
Genua: nieuwe dacrongenua vanaf 2017
Gennaker: geenaker vanaf 2015
Overig:
seconde set race kevlar zeilen vanaf 2015 ALLEEN
GEBRUIKT 2x voor

