€ 29.500,-

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

Koopmans 36
€ 29.500,10.8 m
3.2 m
Staal
1982

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Klassieke Stalen S Spant, Zeegaand jachtFijn varend, mooi ogend
klassiek stalen S- spant. Zeewaardig,betrouwbaar en solide. Een
echte Koopmans, voor de liefhebber van langere zeiltochten op
groter water. En tevens zorgvuldig onderhouden: alle facturen
aanwezig.
Aangezien de eigenaar op leeftijd komt en varen én onderhoud
hem langzamerhand zwaarder vallen, wil hij afscheid nemen van
zijn geliefde schip.
In overleg met de eigenaar is het schip nu dus wel heel scherp

geprijsd en indien u dicht bij deze vraagprijs blijft kunt u wellicht
dit schip ook compleet verkrijgen met de prachtige wind vaan
besturing én het goed gekeurde reddingsvlot.
De eigenaar is wel gemotiveerd om te verkopen,echter wordt het
schip absoluut niet tegen élke prijs van de hand gedaan!

Basisinformatie
Merk :

Koopmans 36

Type :

Kustvaarder 4

Lengte (m) :

10.80

Breedte (m) :

3.20

Diepgang (m) :

1.60

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1982

Prijs :

29.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Exempt

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

S-spant

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Soort kiel :

Langkiel

Hoogte (m) :

15.5

Haven :

Medemblik

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Bouwjaar Motor 1995

Bouwjaar motor :

1995

PK vermogen :

40

Aandrijving :

Shaft

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

2500

Kruissnelheid :

7

Inhoud brandstoftank (liters) :

420

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Aanwezig

GPS :

Aanwezig

Kaartplotter :

Aanwezig

Kompas :

Aanwezig

Marifoon :
Navigatielichten :

Aanwezig

Log :

Aanwezig

Interieur
Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

2

Toilet(ten) :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :

Tuigage
Stormfok :
Genua :
Spinnaker :

Aanwezig

Veiligheid
Bielspomp :

Volledige Omschrijving
Klassieke Stalen S Spant, Zeegaand jacht
Fijn varend, mooi ogend klassiek stalen S- spant.
Zeewaardig,betrouwbaar en solide. Een echte
Koopmans, voor de liefhebber van langere zeiltochten
op groter water. En tevens zorgvuldig onderhouden: alle
facturen aanwezig.
Aangezien de eigenaar op leeftijd komt en varen Ã©n
onderhoud hem langzamerhand zwaarder vallen, wil hij
afscheid nemen van zijn geliefde schip.
In overleg met de eigenaar is hetÂ schip nu dus wel heel
scherp geprijsd en indien u dicht bij deze vraagprijs blijft
kunt u wellicht dit schip ook compleet verkrijgen met de
prachtige wind vaan besturing Ã©n het goed gekeurde
reddingsvlot.
De eigenaar is wel gemotiveerd om te verkopen,echter
wordt het schip absoluut niet tegen Ã©lke prijs van de
hand gedaan!

Algemeen
Rompvorm: Scherp jacht, S-spant, langkiel
Besturing: Helmhout: Ja
Doorvaarthoogte normaal: 1550
Overig: Het schip is altijd periodiek professioneel
onderhouden.
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Inrichting met veel mahonie hout,
mooi gelakt.
Hutten: 2
Stahoogte: Stahoogte 1.95 tot max 2.00
onbemiddeld waren,echter zijn er slechts twee honde
Overig: De inrichting is eenvoudig doch netjes, het
kooien en geen achterhutten met dubbele bedden.
schip is ingericht om langere zeil tochten te maken, u
vindt dus alles wat u nodig heeft hiervoor.
Motor, electra, water
Vermogen: 40
Veel mensen zijn niet meer goed op de hoogte van de
Aantal identieke motoren: 1
kwaliteiten van een dergelijk schip, S Spant langkieler.
Draaiuren: 2
Koeling: aanwezig
De indeling binnen was luxe voor de tijd dat deze
Overig: Motor in uitstekende staat van onderhoud.
schepen gebouwd werden voor diegene die niet

Volledige Omschrijving
Nieuw geplaats in 1995.
Tuigage
Lieren: 3 x op de mast en 2 schootlieren.
Genua: aanwezig
Overig: De gehele tuigage is enigszins verouderd mede door de houten mast,echter is alles nog keurig voor
elkaar maar mogelijk zoals trouwens bij de meeste gebruikte schepen een keer aan vervanging toe.
De zeilen zijn nog in prima conditie.
Omdat de eigenaar zich realiseertÂ dat er echt nog wel weer investeringen om de hoek komen kijken voor
de nieuwe eigenaar is hij bereidt het schip voor een redelijke prijs over te doen uiteraard aan een liefhebber,
die dit schip tevens op waarde weet te schatten.
Daarom wordt er nu een serieus bod gevraagd, eerste oude vraagprijs was 49000,= Euro
Navigatie en electronica
Windvaanbesturing: Er is een prima windvaan systeem op het schip aanwezig, Type "Pacific " . Deze wordt
optioneel aangeboden bij het schip en is dus niet standaard onderdeel van het schip.
Overig: Alles wat u nodig heeft is aanwezig maar verwacht geen uitgebreide navigatie hoek, wel een grote
Ã©n comfortabele kaartentafel.
De windvaan type "Pacific" is optioneel.
Uitrusting
Ankerlier: 2 snelheden
Overig: Er is alleen een Teakdek op de kajuit opbouw aanwezig.
Veiligheid
Overig: Het reddingsvlot ( 6 pers. ) is relatief nieuw en recent gekeurd. Dit vlot wordt optioneel

