€ 219.000,-

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

Linssen
€ 219.000,m
m
Staal
2003

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Rijk uitgeruste Grand Sturdy 410. Deze Linssen is ingedeeld met
een gezellige dinette voorin het schip dat ook als slaapplaatsen
gebruikt kan worden. enorm veel kastruimte en een zeer riante
eigenaarshut met aparte douche en toilet. Wilt u lang geen haven
aandoen? dat kan; met zonnepanelen, generator, wasmachine,
droger en grote vriezer voor voorraad.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Well equipped Grand Sturdy 410. This Linssen is divided with a

cozy dinette in the front of the ship that can also be used as 2
beds. Huge amount of cupboard space and a very spacious
owner's cabin with separate shower and toilet. Do you not want to
visit a port for a long time? This is made possible by solar panels,
generator, washing machine, dryer and large freezer for storage.
The specifications are provided by the owner
manufacturer, no rights can be derived from this.

and/or

Basisinformatie
Merk :

Linssen

Type :

Grand Sturdy 410

Diepgang (m) :

0.55

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2003

Prijs :

219.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Voertuig Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Multi Knikspant

Tonnage (kg) :

16500

Hoogte (m) :

2.91

Haven :

Drimmelen (winterberging)

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta 145 Pk

Aantal motoren :

1

Uren :

1360

Kruissnelheid :

13

Inhoud brandstoftank (liters) :

1160

Boegschroef :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

1

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

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Stuurautomaat/Autopilot :

Volledige Omschrijving
Rijk uitgeruste Grand Sturdy 410. Deze Linssen is
ingedeeld met een gezellige dinette voorin het schip dat
ook als slaapplaatsen gebruikt kan worden. enorm veel
kastruimte en een zeer riante eigenaarshut met aparte
douche en toilet. Wilt u lang geen haven aandoen? dat
kan; met zonnepanelen, generator, wasmachine, droger
en grote vriezer voor voorraad.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Well equipped Grand Sturdy 410. This Linssen is
divided with a cozy dinette in the front of the ship that
can also be used as 2 beds. Huge amount of cupboard
space and a very spacious owner's cabin with separate
shower and toilet. Do you not want to visit a port for a
long time? This is made possible by solar panels,
generator, washing machine, dryer and large freezer for
storage.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

