€ 139.500,-

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

Beluga
€ 139.500,9.65 m
3.3 m
Polyester
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Nova Yachting B.V.
Jachthavenweg 71A
4311 NC Bruinisse
+31(0)111-481810
www.nova-yachting.nl

Omschrijving
Unieke kans om direct met een nieuwe Beluga 32 ( Saffier 32 )
weg te varen en de mogelijkheid om nog deels de specificatie naar
wens aan te passen.
De Beluga J32 (ook gebouwd als Saffier 32) is een tijdloos jacht.
Klassiek gelijnd door de zeeg en overhangende spiegel. Modern en
duurzaam door de gekozen materialen en bouwmethodes.
Comfortabel door de beschutte kuip van waaruit alle vallen en
schoten te bedienen zijn. Ook handig voor wie alleen wil zeilen.
Het ontwerp van de Beluga J32 is gedegen en doordacht wat
onder andere terug te zien is in de efficiënte dekindeling en de
dwarsscheepse hut. De Beluga J32 is een snel en comfortabel

jacht geschikt voor aangenaam verblijf in de haven, korte tochten
langs de kust en langere tochten over zee.
Prijs standaarduitrusting (incl 21% BTW, af werf) ? 139500.
Het huidige jacht is inmiddels uitgevoerd met de volgende opties:
Buiskap met vensters en rvs frame neerklapbaar. ? 1800
Boiler 25 liter met douche in natte cel en warm water in kombuis.
? 1564

Basisinformatie
Merk :

Beluga

Type :

32

Lengte (m) :

9.65

Breedte (m) :

3.30

Diepgang (m) :

1.75

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

139.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Hoogte (m) :

14.7

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

3ym30

Bouwjaar motor :

2019

PK vermogen :

30

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

110

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Volledige Omschrijving
Unieke kans om direct met een nieuwe Beluga 32 (
Saffier 32 ) weg te varen en de mogelijkheid om nog
deels de specificatie naar wens aan te passen.

De Beluga J32 (ook gebouwd als Saffier 32) is een
tijdloos jacht. Klassiek gelijnd door de zeeg en
overhangende spiegel. Modern en duurzaam door de
gekozen materialen en bouwmethodes. Comfortabel
door de beschutte kuip van waaruit alle vallen en
schoten te bedienen zijn. Ook handig voor wie alleen
wil zeilen.
Het ontwerp van de Beluga J32 is gedegen en
doordacht wat onder andere terug te zien is in de
efficiÃ«nte dekindeling en de dwarsscheepse hut. De
Beluga J32 is een snel en comfortabel jacht geschikt
voor aangenaam verblijf in de haven, korte tochten
langs de kust en langere tochten over zee.
Prijs standaarduitrusting (incl 21% BTW, af werf) â‚¬
139500.
Het huidige jacht is inmiddels uitgevoerd met de
volgende opties:
Buiskap met vensters en rvs frame neerklapbaar. â‚¬
Polyester ter plaatse van kielvlak versterkt met roving
1800
tot 36 mm dik. Kielvlak heeft 5 wrangen ter
overbrenging van krachten kiel
Boiler 25 liter met douche in natte cel en warm water
in kombuis. â‚¬ 1564
Ballast
220 volt stopcontact onder kaartentafel. â‚¬ 250
2300 kilo massieve
Motor Yanmar 30pk i.p.v. 20 pk. â‚¬ 2800
Algemeen
Klap schroef 3-blads voor 30 pk. â‚¬ 1059
Overig:
Romp
Massief teak op kuipvloer met ingelegde lijfhouten. â‚¬
Volglas polyester met bidirectionale roving. Vervaardigd
3875
volgens de handlay up methode, met gebruik van iso
polyesterharsen
Prijs huidige uitrusting (incl 21% BTW, af werf). â‚¬
150848
Volglas polyester 12 mm dik van voor tot achtersteven
en over kiellijn 25 mm dik

Volledige Omschrijving
kiel met 8 keer RVS 316 M 24 bouten en moeren
Diepgang 1.75 meter
Het roer is een balans roer en is in een skeg gehangen
zodat de as altijd recht blijft
Teakhouten helmstok

Dek, kajuit en kuip
Opgebouwd volgens het sandwichprincipe
Volglas polyester met bidirectionale roving. Vervaardigd
volgens de handlay up methode, met gebruik van iso
polyesterharsen
Antislipstructuur in dek en kuip in gelcoat ingelamineerd
In voorzijde is een ankerbak verwerkt. Op het voordek
is een aluminium luik dat dienst doet als ventilatieluik,
vluchtluik en lichtinval
Op het achterdek is een aluminium luik waardoor het
toegang verschaft naar de technische ruimte. Hier
kunnen tevens stootwillen, lijnen en dergelijke worden
opgeborgen
In de kuip is een bakskist voor het opbergen van extra
spullen
Kajuit is voorzien van een enkelwerkend plexiglas
smoked schuifluik inclusief slot
Op het kajuitdak is een aluminium luik aangebracht als
De bekledingsstoffen zijn van hoogwaardige kwaliteit
ventilatie, vluchtluik en lichtinval in de salon
Het gehele interieur is ruimschoots voorzien van
lichtpunten en leesspotjes

Accommodatie
Boven de natte cel is een aluminium luik dat als
Materiaal, kleuren: Speciaal geselecteerd mahonie,
ventilatie en lichtinval dient
voorzien van een zijdeglans lak.
Overig:
In de zijkant van de opbouw zijn 4 ovale plexiglas ramen
Salon
Interieur
verlijmd voor lichtinval
De stahoogte in salon varieert van 2 meter naar 1.93De
m binnenbetimmering is gemaakt van speciaal
geselecteerd mahonie, voorzien van een zijdeglans lak
Op de kajuit zijn 2 teakhouten grijprelingen bevestigd
Een langsbank aan stuurboord zijde en een

