€ 47.750,-

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

Bavaria
€ 47.750,13.3 m
3.98 m
Polyester
1988

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sailing World
Vuurtorenweg 10
8531 HJ Lemmer
0514569123
www.sailingworld.nl

Omschrijving
Schitterend gelijnde Bavaria 42 Lagoon met recente
motor!AlgemeenRamen:
Ramen
in
aluminium
frameAccommodatieMateriaal, kleuren: Mahonie interieur met
blauwe kussensHutten: 3 + SalonOverig: Sfeervol interieur met 2
achterkajuiten en een enorme eigenaarshut in het voorschip.
Degelijke kwaliteit met veel kastruimte, 2x toiletruimte, gezellige
salon met rondzit, functionele kombuis. De achterkajuiten hebben
elk een wasbakje met koud stromend water, de eigenaarshut is
voorzien van een "Frans" bed, bureautje met grote spiegel en
eigen natte cel met toilet, wasbak en douche. Tevens is er in de
salon nog een natte cel voor de gasten.

TuigageOverig: Nieuw staand want 8/2019. Huik voor grootzeil,
UV strook op genua, spi-boom.
UitrustingOverig: Deze boot is voor haar bouwjaar prima
onderhouden door haar eigenaar de laatste 20 jaar echter zijn er
wel een aantal aandachtspunten. Hierop is de prijs ook gebaseerd.
O.a moet u denken aan het teakdek, hier en daar loshangende
plafondbekleding, hier en daar een lekkend luik, de fundatie van de
ankerlier moet verstevigd worden, teak op zwemplateau is matig.
Al met al een mooie ruime boot waar u nog jarenlang plezier van
zult hebben.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

42 Lagoon

Lengte (m) :

13.3

Breedte (m) :

3.98

Diepgang :

1.8

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1988

Prijs :

47.750,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte :

18

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo

Type :

D2-55f

PK vermogen :

55

Aandrijving :

Saildrive

Bouwjaar motor :

2016

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

150

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :

Ovv Werking

Windmeter :
Afstandsbediening :

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

3 + Salon

Douche binnen :
Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :

Tuigage
Genua :

Victron

