€ 47.500,-

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

Valk Kruiser
€ 47.500,12 m
3.5 m
Staal
2003

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers BV
Lantaarndijk 8
4797 SP Willemstad
0168820208
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Ruime Valkkruiser met open kuip.Ruime Valkkruiser 1200 met
open kuip! Perfect schip om met twee personen op te verblijven,
ook voor langere tijd. Het schip is voorzien van een generator en
geeft u daarmee een extra stuk onafhankelijkheid. Verder is er
natuurlijk de open kuip en brede gangboorden voor een veilige
rondgang over het dek.
De lijnen van het schip doen denken aan die van een Pikmeer
kruiser. Deze Valk kruiser heeft dan ook een lekkere ruime open
kuip waar het uitstekend ontspannen is. Hier is overigens ook een
aansluiting voor de afstandbediening van het roer te vinden zodat

u vanuit de kuip het schip kunt besturen. De salon is toegankelijk
via twee open slaande deuren en is gelijkvloers met de kuip.
Uiteraard is er een kuiptent aanwezig voor de wat minder fraaie
dagen en kunt u de salon deuren open laten staan en daarmee een
enorme ruimte creëren met de salon en kuip.
De salon is lekker licht dankzij de grote ramen. Aan stuurboord is
een comfortabele bank te vinden en daar tegen over is langs bijna
de gehele wand kastruimte gemaakt. Aan bakboord is ook de
besturing van het schip met de bediening van de boordsystemen.

Basisinformatie
Merk :

Valk Kruiser

Type :

1200 Ok

Lengte (m) :

12.00

Breedte (m) :

3.50

Diepgang (m) :

1.20

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2003

Prijs :

47.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

2.55

Haven :

Oosterhout (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercedes

Type :

Om 617

Bouwjaar motor :

2006

PK vermogen :

90

Aandrijving :

Shaft

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

2000

Inhoud brandstoftank (liters) :

400

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Marifoon :
Navigatielichten :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

Eenmaal Open Voorhut

Koelkast :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Mastervolt

Omvormer :

Mastervolt

Volledige Omschrijving
Ruime Valkkruiser met open kuip.
Ruime Valkkruiser 1200 met open kuip! Perfect schip
om met twee personen op te verblijven, ook voor
langere tijd. Het schip is voorzien van een generator en
geeft u daarmee een extra stuk onafhankelijkheid.
Verder is er natuurlijk de open kuip en brede
gangboorden voor een veilige rondgang over het dek.

De lijnen van het schip doen denken aan die van een
Pikmeer kruiser. Deze Valk kruiser heeft dan ook een
lekkere ruime open kuip waar het uitstekend
ontspannen is. Hier is overigens ook een aansluiting
voor de afstandbediening van het roer te vinden zodat u
vanuit de kuip het schip kunt besturen. De salon is
toegankelijk via twee open slaande deuren en is
gelijkvloers met de kuip. Uiteraard is er een kuiptent
aanwezig voor de wat minder fraaie dagen en kunt u de
salon deuren open laten staan en daarmee een enorme
ruimte creÃ«ren met de salon en kuip.

De salon is lekker licht dankzij de grote ramen. Aan
stuurboord is een comfortabele bank te vinden en daar
tegen over is langs bijna de gehele wand kastruimte
gemaakt. Aan bakboord is ook de besturing van het
schip met de bediening van de boordsystemen.

Verder naar voren in het schip komt u door middel van
een klein trapje in het vooronder terecht. Hier is aan
bakboord de toilet ruimte en het kombuis te vinden.
Daar tegen over is een dinette welke eenvoudig als
extra slaapplaatsen is te gebruiken. Helemaal in de
voorpiek is een tweepersoonsbed gemaakt met
daaronder vele berg ruimte.

Heeft u altijd al een Pikmeer of ieder geval een ruim
schip willen hebben met een open kuip maar niet in de
prijs categorie van bijvoorbeeld een Pikmeer, dan is dit
uw kans. Het schip heeft wel wat

Volledige Omschrijving
liefde nodig, het verf werk buiten is binnenkort weer
aan de beurt en het houtwerk heeft lekkage sporen bij
de vensters binnen in de salon. Vandaar dat wij dit schip
voor een interessante prijs aanbieden. Interesse? Neem
dan zeker contact op om een afspraak te maken voor
een bezichtiging. Uw makelaar is White Whale
Willemstad en te bereiken op 0168 -820 208 of
info@wwy.nl
Accommodatie
Hutten: eenmaal open voorhut
Overig:
- Getinte vensters in de salon.
Motor, electra, water
Bouwjaar: leeftijd onbekend, gereviseerd in 2006
Draaiuren: na revisie
Warm water: alleen op de motor. (220v element in
boiler moet vervangen worden voor gebruik op
walstroom)
Navigatie en electronica
Overig:
- Bedrade afstandbediening voor de besturing met
aansluiting in de kuip.
Uitrusting
Overig:
- Het schip heeft een zomer en een winter

