€ 199.500,-

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

Rietaak 18.50, Varend Woonschip
€ 199.500,18.5 m
4.52 m
ijzer
1905

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Rietaak 18.50, Varend Woonschip

Lengte (m) :

18.50

Breedte (m) :

4.52

Diepgang (m) :

0.85

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1905

Prijs :

199.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Ijzer

Rompsoort :

Rondspant

Tonnage (kg) :

42 Ton

Hoogte (m) :

2.95

Haven :

Omgeving Aalsmeer

Land haven :

Nederland (nl)

Motor
Merk :

Ford 6640 Onbekend

PK vermogen :

80 Pk 59 Kw

Aandrijving :

4 Blads Schroef Vetgesmeerde Schroefas Schroefaslager (gland) (2014) Aquadriv

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Inhoud brandstoftank (liters) :

1

Boegschroef :

Kalkman Elektrische Boegschroef 24 Volt 12 Pk

Interieur
Aantal kooien :

Eigenaars Hut: 1x 2-pers Gasten Hut(ten): 2x 1-pers Gasten Hut(ten): 2x 1-pers

Aantal cabines :

3 Hutten

Toilet(ten) :

Toilet

Koelkast :

Coolmatic Koelkast 24 Volt

Vriezer :

Vriesvakje

Verwarming :

Kabola B17 Tap Centrale Verwarming Op Diesel Convector(en) Radiator(en) Kick

Uitrusting
Anker :

Voor: Handankerlier Verhaalkop Pool Anker In Kluisgat 40 M Ankerketting Achte

Acculader :

Mastervolt Mass Acculader 2/100

Omvormer :

Mastervolt Mass Omvormer 24/2500

Volledige Omschrijving
Voormalig binnenvaart vrachtschip dat van origine in en om de omgeving van de Biesbosch is ingezet. De huidige eigenaar
heeft het schip volledig gestript om haar vervolgens door professionals met veel kennis van zaken volledig opnieuw te laten
opbouwen en intimmeren. Kosten noch moeite zijn gespaard om het schip in de huidige staat te krijgen en te behouden. Het
schip is bijvoorbeeld van binnen en van buiten volledig gestraald en vervolgens door een echte vakman ingetimmerd met een
teak interieur. De eigenaarshut is voorzien van een 2-persoons Frans bed, verder zijn er 2 hutten elk met een stapelbed, en
een zeer nette badkamer. In de achterroef bevindt zich het kombuis met rondzit. De stuurhut is voorzien van een hoekbank
met nieuwe stoffering en de stuurstand. Het gehele schip verkeert in een zeer goede staat van onderhoud. Zeer aan te raden
schip voor iemand die niet wil klussen maar direct probleemloos aan boord wil gaan wonen of wil gaan varen. De volledige
informatie van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige informatie van dit schip wil bekijken
door hier te klikken.
Certificaten: niet certificaat plichtig Geschikt voor / als: geschikt voor ruime wateren binnenwateren geschikt voor bewoning
Verbouwjaar: 1995/1997 Bouwwijze: geklonken nieuw staal is gelast berghout rondom boeiing rondom 3x schot dichte
bolderkasten Ramen: messing raamprofielen messing patrijspoorten teakhouten deuren Isolatie: glaswol & hardschuim
isolatieplaten Davits: met giek
Kombuis / keuken: dwarsscheeps Kooktoestel: 4-pits kooktoestel op gas roestvast staal afzuigkap Werkblad: kunststof
werkblad Wasbak: roestvast stalen wasbak Waterkraan: warm & koud

Volledige Omschrijving
stromend water
Besturing: hydraulisch binnen en buiten stuurstand stuurwiel balansroer
Navigatie apparatuur: Navicom RT420 hand marifoon kompas 3x ruitenwisser klok barometer hoorn navigatieverlichting
roerstandaanwijzer
Betimmering: teak interieur teak houten vloer(en) met essen veer professioneel uitgevoerd perfect, zie foto's Stoffering: in
goede staat van onderhoud Badkamer: douchecabine warm & koud stromend water wasbak met warm & koud stromend
water betegeld in 1 ruimte tezamen met het toilet Aanvullende informatie: in goede staat van onderhoud kommaliewant
Reling / Preekstoel: reling rondom bovendek zeereling op boeiing / verschansing Bijboot: Wato polyester bijboot Suzuki
buitenboord motor 6 pk Veiligheid: brandblussers 1 reddingsboei
Mast: staal Strijkbaar: ja handmatig
Stroomvoorziening: 24 / 230 Volt 230 Volt walstroom aansluiting professioneel geinstalleerd systeem omschakel automaat
Laadstroomverdeler (scheidingsdiode): battery isolator Scheidingstransformator: aanwezig Aardlek schakelaar: aanwezig
Aanvullende informatie: Al het slechte staal is vervangen. (1995) Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. voorpiek
met kettingbak Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren. Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en
rivieren te bevaren. Drinkwatertank (ca.): 3x 1000 ltr roestvast stalen tank(s) Entertainment: stereoset flatscreen TV
Aanvullende informatie: dekmeubelen set dekverlichting stuurstoel 2x Giant Half way vouwfiets(en) Het schip is volledig
gestript (alleen de romp is nog oud) en aansluitend nieuw opgebouwd. Voordat er ingetimmerd is, is de binnenzijde van de
romp zeer goed behandeld.
Waterdruksysteem: 2x

