€ 445.000,-

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

Valk
€ 445.000,15 m
5.1 m
Staal
2002

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Perfect onderhouden schip, refit in 2018. Ondanks de lengte over
alles van 15.50 meter, is dit schip Rijnpatentvrij. Het schip heeft
o.a. thermopane ramen, elektrisch midscheepse verhaallieren,
hydraulische trimvlakken, tent rond het achterdek en draadloze
afstandsbediening voor motoren, boeg- en hefschroef. De
stuurhut heeft een groot schuifdak.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Perfectly maintained ship, refit in 2018. Despite its length overall

of 15.50 meters, this ship is Rhine patent-free.
The ship has thermopane windows, electric midship winches,
hydraulic trim tabs, tent around the aft deck and wireless remote
control for engines, bow and stern thruster. The wheelhouse has a
large sliding roof.
The specifications are provided by the owner
manufacturer, no rights can be derived from this.

and/or

Basisinformatie
Merk :

Valk

Type :

Continental 1500 Gs

Lengte (m) :

15.00

Breedte (m) :

5.10

Diepgang (m) :

1.30

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2002

Prijs :

445.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Tonnage (kg) :

27000

Hoogte (m) :

4.15

Haven :

Niet In Verkoophaven (winterberging)

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta 475 Pk.

Aantal motoren :

2

Uren :

1850

Kruissnelheid :

10

Inhoud brandstoftank (liters) :

3000

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal kooien :

5

Aantal cabines :

3

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

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Perfect onderhouden schip, refit in 2018. Ondanks de
lengte over alles van 15.50 meter, is dit schip
Rijnpatentvrij. Het schip heeft o.a. thermopane ramen,
elektrisch midscheepse verhaallieren, hydraulische
trimvlakken, tent rond het achterdek en draadloze
afstandsbediening voor motoren, boeg- en hefschroef.
De stuurhut heeft een groot schuifdak.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Perfectly maintained ship, refit in 2018. Despite its
length overall of 15.50 meters, this ship is Rhine
patent-free.
The ship has thermopane windows, electric midship
winches, hydraulic trim tabs, tent around the aft deck
and wireless remote control for engines, bow and stern
thruster. The wheelhouse has a large sliding roof.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

