€ 95.000,-

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

Najad
€ 95.000,10.75 m
3.4 m
Polyester
1992

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers BV
Lantaarndijk 8
4797 SP Willemstad
0168820208
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Prachtige Najad 360, aangeboden door de tweede
eigenaar.Prachtig onderhouden Najad 360, aangeboden door de
tweede eigenaar. Bent u op zoek naar een zeewaardig, solide,
mooi onderhouden en compleet schip? Deze Najad 360 is in
Juni-2019 voorzien van nieuwe anodes en antifouling.
Een schip in een fraaie staat van onderhoud, het interieur is
werkelijk in een prachtige conditie. Ze is onder andere voorzien
van een boegschroef, verwarming, warm water, stuurautomaat,
kaartplotter, een laminaat rolgrootzeil, een zo goed als nieuwe
genua, mooie kuiptent en ga zo maar door.
Kortom; een compleet, fraai onderhouden en volledig vaarklaar

schip. Dit schip is op afspraak te bezichtigen in Oude-Tonge (NL).
Uw jachtmakelaar is White Whale Willemstad, bel +31 (0) 168 820
208 of mail naar info @ WWY . nl
AlgemeenDoorvaarthoogte normaal: ca.CE: Lloyds GOT
150707Overig: Epoxy behandeling, werf af
AccommodatieSlaapplaatsen: Statted base in aft cabinOverig: LED
lighting

Basisinformatie
Merk :

Najad

Type :

360

Lengte (m) :

10.75

Breedte (m) :

3.40

Diepgang (m) :

1.75

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1992

Prijs :

95.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

15.5

Haven :

Oude-tonge (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

Md22a

Bouwjaar motor :

1992

PK vermogen :

59

Aandrijving :

Shaft

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

1300

Inhoud brandstoftank (liters) :

230

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Navtex :
Radar :
Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :

Mastervolt

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Prachtige Najad 360, aangeboden door de tweede
eigenaar.
Prachtig onderhouden Najad 360, aangeboden door de
tweede eigenaar. Bent u op zoek naar een zeewaardig,
solide, mooi onderhouden en compleet schip? Deze
Najad 360 is in Juni-2019 voorzien van nieuwe anodes
en antifouling.
Een schip in een fraaie staat van onderhoud, het
interieur is werkelijk in een prachtige conditie. Ze is
onder andere voorzien van een boegschroef,
verwarming, warm water, stuurautomaat, kaartplotter,
een laminaat rolgrootzeil, een zo goed als nieuwe genua,
mooie kuiptent en ga zo maar door.
Kortom; een compleet, fraai onderhouden en volledig
vaarklaar schip. Dit schip is op afspraak te bezichtigen in
Oude-Tonge (NL). Uw jachtmakelaar is White Whale
Willemstad, bel +31 (0) 168 820 208 of mail naar info @
WWY . nl
Algemeen
Doorvaarthoogte normaal: ca.
CE: Lloyds GOT 150707
Overig:
Epoxy behandeling, werf af
Stootwillen, lijnen:
Accommodatie
Slaapplaatsen: Statted base in aft cabin
Overig:
LED lighting

Overig:
Spiboom on mast + lift + halyard
Rodkick backstay (isolated) tensioner
Navigatie en electronica
Overig:
Weatherman ; Nasa
Uitrusting

Motor, electra, water
Draaiuren: ca. / teller defect
Voortstuwing: 3-blad vast + touwsnijder
Zonnepaneel: 2x 30 W (los)
Warm water: Boiler (2017) 24ltr (220V / motor)
Overig:
Battery monitor
Tuigage
Genua: ElvstrÃ¶m Hydranet 320, 42.00m2 (2016,
z.g.a.n.)
Voorzeil rolsysteem : SeldÃ©n Furlex

