€ 66.500,-

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

Pointer
€ 66.500,7.7 m
2.5 m
Polyester
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Nova Yachting B.V.
Jachthavenweg 71A
4311 NC Bruinisse
+31(0)111-481810
www.nova-yachting.nl

Omschrijving
Flitsende en stijlvolle Pointer 25 in nieuwstaat. Mooi gebouwd en
keurig door de dealer onderhouden. Een dag/weekend zeiler met
kajuitjacht luxe.
EEN STIJLVOLLE BOOT VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
De POINTER 25 is, evenals de Randmeer en de G2, ontworpen
door Van de Stadt Design. Jachtwerf Heeg heeft de befaamde
ontwerper gevraagd een elegante en modulaire boot te maken
voor zowel de sportieve als recreatieve zeiler die comfortabel op
de boot wil overnachten.
De basis voor de POINTER 25 is de luxe van een kajuitjacht in
combinatie met echt zeilplezier. De uitstekende zeileigenschappen

komen, onder andere, voort uit een fathead grootzeil, rolfok met
onderdekse trommel en het moderne onderwaterschip met
bulbkiel en doorgestoken balansroer.
Met een diepgang van 1.50 m en inboard dieselmotor is deze boot
geschikt voor alle Nederlandse binnenwateren, IJsselmeer en de
Waddenzee. De POINTER 25 voldoet aan CE categorie B ?
zeewaardig.
AlgemeenRompvorm: RAL7016TuigageFok: 12m² en UV
strookUitrustingOverig: Esthec op de kuipvloer

Basisinformatie
Merk :

Pointer

Type :

25

Lengte (m) :

7.70

Breedte (m) :

2.50

Diepgang (m) :

1.50

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Prijs :

66.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Ral7016

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Hoogte (m) :

10.5

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

1gm10

Bouwjaar motor :

2015

PK vermogen :

10

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

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

Interieur
Aantal kooien :
Koelkast :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :

4

Volledige Omschrijving
Flitsende en stijlvolle Pointer 25 in nieuwstaat. Mooi
gebouwd en keurig door de dealer onderhouden. Een
dag/weekend zeiler met kajuitjacht luxe.

EEN STIJLVOLLE BOOT VOOR EEN AANTREKKELIJKE
PRIJS
De POINTER 25 is, evenals de Randmeer en de G2,
ontworpen door Van de Stadt Design. Jachtwerf Heeg
heeft de befaamde ontwerper gevraagd een elegante en
modulaire boot te maken voor zowel de sportieve als
recreatieve zeiler die comfortabel op de boot wil
overnachten.
De basis voor de POINTER 25 is de luxe van een
kajuitjacht in combinatie met echt zeilplezier. De
uitstekende zeileigenschappen komen, onder andere,
voort uit een fathead grootzeil, rolfok met onderdekse
trommel en het moderne onderwaterschip met bulbkiel
en doorgestoken balansroer.
Met een diepgang van 1.50 m en inboard dieselmotor is
deze boot geschikt voor alle Nederlandse
binnenwateren, IJsselmeer en de Waddenzee. De
POINTER 25 voldoet aan CE categorie B â€“
zeewaardig.
Algemeen
Rompvorm: RAL7016
Tuigage
Fok: 12mÂ² en UV strook
Uitrusting
Overig: Esthec op de kuipvloer
Harken

