€ 109.000,-

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

Flevo
€ 109.000,11.5 m
3.65 m
Staal
1998

Omschrijving
Het jacht heeft een stoere uitstraling die is gecombineerd met
moderne rvs elementen.Het schip heeft een verlengd stuurhuis
waardoor een ruime salon is ontstaan en door de (4) klapdeuren
loopt deze mooi door in de open kuip.Dit jacht is zowel uitermate
geschikt
voor
het
grotere
water
als
voor
de
binnenwateren.Prachtig van lijn, strak en zeer degelijk.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij 4Beaufort
Bezoekadres: Selfhelpweg 9
8607 AB Sneek
0653725200
www.jachtmakelaardij4beaufort.nl

Basisinformatie
Merk :

Flevo

Type :

Kotter 11.50 Ok

Lengte (m) :

11.50

Breedte (m) :

3.65

Diepgang (m) :

1.15

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1998

Prijs :

109.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

2.65

Haven :

Groningen

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Daf

Type :

615

Soort motor :

Binnenboordmotor

PK vermogen :

120

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

1580

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Marifoon :
Navigatielichten :
Roerstandaanwijzer :
Toerenteller :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Verwarming :
Kooktoestel :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Grijswatertank :

Uitrusting
Anker :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Kooktoestel op gas met afvoer :
Bielspomp :
Brandblusser :

600

Volledige Omschrijving
Het jacht heeft een stoere uitstraling die is gecombineerd met moderne rvs elementen.Het schip heeft een verlengd
stuurhuis waardoor een ruime salon is ontstaan en door de (4) klapdeuren loopt deze mooi door in de open kuip.
Dit jacht is zowel uitermate geschikt voor het grotere water als voor de binnenwateren.Prachtig van lijn, strak en zeer

