€ 465.000,-

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

Valk
€ 465.000,14.99 m
4.6 m
Staal
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
Deze Valk Continental 15.50 is uitgerust met o.a. een groot
schuifdak in de stuursalon, 3 hutten, 2 badkamers, complete
keuken met granieten werkblad, hydraulische boeg -en
hekschroef, camerasysteem, Kabola CV, droog/wasmachine, RVS
potdeksel, ovale zware railing, hydr. gangway 350 kg., etc. De
romplengte is 14,99 waardoor het schip Rijnpatent vrij is!!
Op korte termijn (juni 2020) wordt de romp nog professioneel
geschilderd.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

A beautiful Valk Continental 15.50 with a.o. a large sunroof in the
cockpit, 3 cabins, 2 bathrooms, full kitchen, hydraulic bow and
stern thruster, camera system, Kabola CV, dry/washing machine
and a swimming platform. The hull length is 14.99 causing the ship
Rhine patent free!!
On short term the hull will be professionally re-painted.

Basisinformatie
Merk :

Valk

Type :

Continental 15.50

Lengte (m) :

14.99

Breedte (m) :

4.60

Diepgang (m) :

1.45

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijs :

465.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Tonnage (kg) :

29000

Haven :

Drimmelen

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta 210 Pk. (d4)

Aantal motoren :

2

Uren :

580

Inhoud brandstoftank (liters) :

2500

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Radar :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

3

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Deze Valk Continental 15.50 is uitgerust met o.a. een
groot schuifdak in de stuursalon, 3 hutten, 2 badkamers,
complete keuken met granieten werkblad, hydraulische
boeg -en hekschroef, camerasysteem, Kabola CV,
droog/wasmachine, RVS potdeksel, ovale zware railing,
hydr. gangway 350 kg., etc. De romplengte is 14,99
waardoor het schip Rijnpatent vrij is!!
Op korte termijn (juni 2020) wordt de romp nog
professioneel geschilderd.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
A beautiful Valk Continental 15.50 with a.o. a large
sunroof in the cockpit, 3 cabins, 2 bathrooms, full
kitchen, hydraulic bow and stern thruster, camera
system, Kabola CV, dry/washing machine and a
swimming platform. The hull length is 14.99 causing the
ship Rhine patent free!!
On short term the hull will be professionally re-painted.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

