€ 40.000,-

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

Beneteau
€ 40.000,13.08 m
3.99 m
Polyester
1985

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bootveiling.com
Rubberstraat 9
1411 AL Naarden
035-5449675
www.bootveiling.com

Omschrijving
De vraagprijs is het startbedrag van de online veiling. Bied mee tot
30 november op www.bootveiling.comDe Beneteau First 42 is een
groot snel cruiser zeilschip. Het schip is is de afgelopen jaren
grondig onder handen genomen zodat u nog vele jaren plezier gaat
hebben van dit schip. Dit zeilschip heeft nieuwe zeilen, de romp is
geschilderd en het interieur heeft een nieuwe laklaag gekregen.
Deze Beneteau First 42 is geschikt voor langere tochten op zee
mede door zijn snelheid. Doordat de boot maar liefst 8
slaapplekken heeft is er voldoende ruimte voor grotere gezinnen.
De boot heeft een warme bekleding en is van alle gemakken
voorzien.

Kijkdag
De kijkdag voor de Beneteau First 42 is op zaterdag 28 november
2020 tussen 10 en 12 uur in Alkmaar (NL)
TuigageGenua: UB sails (nieuw)Genua reefsysteem: Profurl
rolreefFok: De Vries

Basisinformatie
Merk :

Beneteau

Type :

First 42

Lengte (m) :

13.08

Breedte (m) :

3.99

Diepgang (m) :

2.21

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1985

Prijs :

40.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

18

Haven :

Alkmaar (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Perkins

Type :

4.108

PK vermogen :

50

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

2430

Inhoud brandstoftank (liters) :

151

Interieur
Aantal kooien :
Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuig
Genua :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kompas :
Radar :
Windmeter :
Log :

8

Volledige Omschrijving
De vraagprijs is het startbedrag van de online veiling.
Bied mee tot 30 november op www.bootveiling.com
De Beneteau First 42 is een groot snel cruiser zeilschip.
Het schip is is de afgelopen jaren grondig onder handen
genomen zodat u nog vele jaren plezier gaat hebben
van dit schip. Dit zeilschip heeft nieuwe zeilen, de romp
is geschilderd en het interieur heeft een nieuwe laklaag
gekregen. Deze Beneteau First 42 is geschikt voor
langere tochten op zee mede door zijn
snelheid.Â Doordat de boot maar liefst 8 slaapplekken
heeft is er voldoende ruimte voor grotere gezinnen. De
boot heeft een warme bekleding en is van alle
gemakken voorzien.
Kijkdag
De kijkdag voor de Beneteau First 42 is op zaterdag 28
november 2020 tussen 10 en 12 uur in Alkmaar (NL) Â

Tuigage
Genua: UB sails (nieuw)
Genua reefsysteem: Profurl rolreef
Fok: De

