€ 19.500,-

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

Quicksilver
€ 19.500,6.7 m
2.35 m
1999

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jansma Jacht Sneek BV
Zwolmansweg 24 28
8606 KC Sneek
0515433390
www.jansmajacht.nl

Omschrijving
Sportieve set met mogelijkheid om te overnachten en welke enig
comfort te bieden heeft: de Quickilver 650 Weekend. Deze
Quicksilver is voorzien van een 115pk Yamaha 4 takt outboard
motor uit 2007, en een nieuwe heteluchtverwarming van
Eberspächer. Bekleding van de kussens in het interieur zijn
vervangen in 2018. In de stuurhut zit aan bakboord een dinette
welke nog omgebouwd kan worden tot slaapplaatsen. Aan
stuurboord zit de stuurstand met diverse apparatuur, met
daarachter een compacte kombuis. Voorin zit een afgesloten
toiletruimte voor een Porta Potti, en aan stuurboord een bankje
welke uitgebreid kan worden tot een slaapplaats. Achterin de boot

zit een ruime diepe open kuip.
Bouwjaar boot 1999, bouwjaar motor 2007.
Boot heeft een osmosebehandeling gehad in 2017-2018. Voorzien
van diverse apparatuur en heteluchtverwarming.
Trailer is tegen meerprijs beschikbaar.
Inruil is bespreekbaar, informeer naar de prijs en mogelijkheden.

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

650

Lengte (m) :

6.70

Breedte (m) :

2.35

Diepgang (m) :

0.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1999

Prijs :

19.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Tonnage (kg) :

1100

Haven :

Jansma Jacht Bv, Sneek.

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Yamaha

PK vermogen :

115

Aandrijving :

Buitenboordmotor

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Benzine

Uren :

105

Inhoud brandstoftank (liters) :

135

Navigatie & Elektronica
Navigatielichten :

Interieur
Aantal kooien :

3

Aantal cabines :

1

Verwarming :

Volledige Omschrijving
Sportieve set met mogelijkheid om te overnachten en
welke enig comfort te bieden heeft: de Quickilver 650
Weekend. Deze Quicksilver is voorzien van een 115pk
Yamaha 4 takt outboard motor uit 2007, en een nieuwe
heteluchtverwarming van EberspÃ¤cher. Bekleding van
de kussens in het interieur zijn vervangen in 2018. In de
stuurhut zit aan bakboord een dinette welke nog
omgebouwd kan worden tot slaapplaatsen. Aan
stuurboord zit de stuurstand met diverse apparatuur,
met daarachter een compacte kombuis. Voorin zit een
afgesloten toiletruimte voor een Porta Potti, en aan
stuurboord een bankje welke uitgebreid kan worden tot
een slaapplaats. Achterin de boot zit een ruime diepe
open kuip.
Bouwjaar boot 1999, bouwjaar motor 2007.
Boot heeft een osmosebehandeling gehad in
2017-2018. Voorzien van diverse apparatuur en
heteluchtverwarming.
Trailer is tegen meerprijs beschikbaar.
Inruil is bespreekbaar, informeer naar de prijs en

