€ 162.000,-

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

Lemsteraak
€ 162.000,11.2 m
4.1 m
Staal
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Kappers
Sluispad Noord 1
4797 SN Willemstad
0168473553
www.jachtmakelaardijkappers.nl

Omschrijving
Mooi en compleet gebouwde aak, gereed in 2008. Door haar
uitrusting eenvoudig te varen.Mooi gelijnde Lemsteraak, getekend
en gebouwd door Blom- Hindelopen. Het jacht is mooi en
hoogwaardig afgewerkt, met gebruik van kwalitatieve materialen.
Daarbij is het jacht technisch goed uitgerust met o.a. diverse
bronzen
self
tailing lieren,
elektrisch
hydraulische
mast-strijkinstallatie en boegschroef! Het mooi afgewerkte
interieur, met veel massief teak en o.a. Corian werkbladen biedt 4
vaste slaapplaatsen, met eventueel 3 extra slaapplaatsen mogelijk.
Momenteel ligt het jacht nog in haar jaarlijkse winterberging, waar
het op afspraak te bezichtigen is.

AlgemeenRoer: Aangehangen roerBesturing: Tevens helmstok, op
aangehangen roerRamen: Rafa Scheepsramen, MessingBallast:
circa 700 kg. Meer ballast tot circa 1.000 kg beschikbaarOverig:
Het bij Dirk Blom vervaardigde casco is in 2005 gereedgekomen,
waarna de eerste en huidige eigenaar het jacht in eigen beheer
heeft afgebouwd. In 2007 is de eigenaar met de Aak gaan varen.
Met het nog moeten voltooien van o.a. interieur, is deze
Blom-Aak in 2008 volledig gereed gekomen.

Basisinformatie
Merk :

Lemsteraak

Type :

11.20 Blom

Lengte (m) :

11.20

Breedte (m) :

4.10

Diepgang (m) :

0.75

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijs :

162.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Soort kiel :

Zijzwaarden Te Bedienen Op Bronzen Lieren

Hoogte (m) :

16.3

Haven :

Onbekend

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Nannni

Bouwjaar motor :

2005

PK vermogen :

67

Aandrijving :

Shaft

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

550

Kruissnelheid :

6,5 Knopen

Inhoud brandstoftank (liters) :

140

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Marifoon :
Navigatielichten :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

Voorkajuit En Hut Aan Bakboord. Tevens Drie Extra Slaapmogelijkheden In Salon

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

4-pits Gascomfort

Uitrusting
Acculader :

Victron Automatische Acculader

Omvormer :

Victron Combi

Volledige Omschrijving
Mooi en compleet gebouwde aak, gereed in 2008. Door
haar uitrusting eenvoudig te varen.
Mooi gelijnde Lemsteraak, getekend en gebouwd door
Blom- Hindelopen. Het jacht is mooi en hoogwaardig
afgewerkt, met gebruik van kwalitatieve materialen.
Daarbij is het jacht technisch goed uitgerust met o.a.
diverse bronzen self tailingÂ lieren, elektrisch
hydraulische mast-strijkinstallatie en boegschroef! Het
mooi afgewerkte interieur, met veel massief teak en o.a.
Corian werkbladen biedt 4 vaste slaapplaatsen, met
eventueel 3Â extra slaapplaatsen mogelijk. Momenteel
ligt het jacht nog in haar jaarlijkse winterberging, waar
het op afspraak te bezichtigen is.Â

Algemeen
Roer: Aangehangen roer
Besturing: Tevens helmstok, op aangehangen roer
Ramen: Rafa Scheepsramen, Messing
Ballast: circa 700 kg. Meer ballast tot circa 1.000 kg
beschikbaar
Overig: Het bij Dirk Blom vervaardigde casco is in 2005
gereedgekomen, waarna de eerste en huidige eigenaar
het jacht in eigen beheer heeft afgebouwd. In 2007 is
de eigenaar met de Aak gaan varen. Met het nog
moetenÂ voltooien van o.a. interieur, is deze
Blom-AakÂ in 2008 volledig gereed gekomen.
Bij de bouw is er rekening gehouden met de
hanteerbaarheid vanÂ het jacht,Â zodatÂ deze
Lemsteraak ook op latere leeftijd praktisch nog
makkelijk te varen zou zijn. Zo is het jacht o.a. voorzien
van bronzen selftailing lieren en lieren, om de
zijzwaardenÂ te kunnen bedienen. Tevens is het jacht
uiterust met een elektrische-hydraulische
mast-strijkinrinrichting en is het bovendien voorzien van
een boegschroef.
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Mooi en traditioneel betimmerd
interieur
Verblijfsruimtes: Salon, voorkajuit, zijhut en natte

Volledige Omschrijving
cel
Hutten: Voorkajuit en hut aan bakboord. Tevens drie
extra slaapmogelijkheden in salon
Stahoogte: stahoogte circa 1,85 tot 1,92 meter
TV: TV-flatscreen
Kooktoestel & brandstof: 4-pits gascomfort
Overig: Deze Aak beschikt over een mooi
vervaardigd,sfeervol interieur uit teakhout. Onderdeks
komt u in een mooie, ruime salon met langsbanken en
keuken. Tevens treft u aan bakboord zijde een
navigatiehoek. De werkbladen van keuken en
navigatiehoek zijn mooi uitgevoerd in luxe Corian.Â Met
een hut in het voorschip en een hut aan bakboord,
voorziet het jacht in 4 vaste slaapplaatsen. Optioneel is
er in de salon gelegenheid om nog drie extra bedden te
creÃ«ren, op de salonbanken. Midscheeps - stuurboord
bevindt zich een natte cel met
toilet-douchegelegenheid, waarbij het toilet voorzien is
van een 175 liter grote vuilwatertank.Â Â
Motor, electra, water
Bouwjaar: Ingebruikname 2007
Voortstuwing: Maxprop vaanstaandschroef
Verbruik: 2-3 liter/uur bij kruissnelheid
Meetinstrumenten: Op motorpaneel
Bedieningspaneel: schakelpaneel bij kaartentafel
Warm water: Boiler 40 liter
Watertank & materiaal: 2x 200 Liter
Watertankmeter: Peilglas
Tuigage
Rondhouten, verstaging: Van der Neut Masten. RVS
verstaging
Lieren: 4x bronzen self tailing lieren. LVJ winches
Strijkinstallatie: Elektrisch-hydraulisch
Overig: Voor eenvoudig gebruiksgemak, ook op latere
leeftijd heeft de eigenaar het jacht uitgerust met 4
bronzen self taling lieren, voor het bedienen van de
schoten. Tevens is er de beschikking over twee bronzen
'draadlieren' uitgevoerd met dyneema lijnen, voor het
bedienen van de zwaarden,
Het jacht is uitgerust, met een elektrisch-hydraulische

