€ 89.000,-

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

Motortjalk 18.66
€ 89.000,18.66 m
4.16 m
Staal
1889

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Motortjalk 18.66

Lengte (m) :

18.66

Breedte (m) :

4.16

Diepgang (m) :

0.90

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1889

Prijs :

89.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Tonnage (kg) :

Geschat 50 Ton

Hoogte (m) :

2.45

Haven :

Omgeving Leer, Duitsland

Land haven :

Duitsland (de)

Motor
Merk :

Volvo Penta Tamd 41a 1988, 2010 In Bedrijf Gesteld

PK vermogen :

163 Pk 120 Kw

Aandrijving :

3 Blads Schroef Watergesmeerde Schroefas

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Inhoud brandstoftank (liters) :

1

Boegschroef :

Vetus Elektrische Boegschroef 24 Volt 160 Kgf

Interieur
Aantal kooien :

Eigenaars Hut: 2x 1-pers Slaapbank: 1x 2-pers

Aantal cabines :

1 Hut

Toilet(ten) :

Elektrisch Toilet

Koelkast :

12 Volt

Vriezer :

Vriesvakje

Verwarming :

Webasto Air Top 5000 Hetelucht Verwarming Op Diesel

Uitrusting
Anker :

Stokanker Ankerketting

Acculader :

Victron Centaur Acculader 12/50

Veiligheid
Bielspomp :

Dompelpomp

Volledige Omschrijving
Voormalig binnenvaart vrachtschip dat volledig is omgebouwd tot een Varend Woonschip. Er is veel in het schip
geÃ¯nvesteerd. In 2002 is het onderwaterschip grotendeels vervangen door 6 mm staal en dat is daarna met vet aan de
binnenzijde geconserveerd. Vervolgens is in 2010 de motor vervangen. Het bouwjaar van de motor is weliswaar 1988 maar
deze is voor het eerst in bedrijf gesteld in 2010. De renovatie van het boordnet en het interieur is in 2015 gestart en
inmiddels voltooid. De renovatie heeft men door professionele bedrijven laten uitvoeren. De indeling is van voor naar achter
als volgt: Hut met 2x 1-persoons bed, badkamer met douchecabine en elektrisch toilet, salon, ruim kombuis met
zitgelegenheid. Ze verkeert in een zeer goede staat en is geschikt voor een lang verblijf aan boord. De volledige informatie
van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige informatie van dit schip wil bekijken door hier te
klikken.
Certificaten: niet certificaat plichtig Geschikt voor / als: geschikt voor bewoning recreatie vaartuig binnenwateren
Verbouwjaar: staalwerk (2002) interieur (2015) Bouwwijze: geklonken nieuw staal is gelast berghout rondom boeiing /
verschansing bolders brede gangboorden loefbijter 1x waterdicht(e) schot(ten) Ramen: bronzen patrijspoorten hardhouten
deuren Isolatie: polystyreen
Kombuis / keuken: langsscheeps Kooktoestel: 2-pits kooktoestel keramisch Werkblad: hardhouten werkblad Wasbak:
roestvast stalen wasbak Waterkraan: mengkraan met warm & koud stromend water
Besturing: helmstok aangehangen roer eiken roer
Navigatie apparatuur: Sailor RT-2048 marifoon Raymarine echolood / dieptemeter Standaard Horizon CP300i

Volledige Omschrijving
kaartplotter / GPS hoorn
Betimmering: grenen kraaldelen plafonds watervast verlijmd multiplex mahonie afwerking Badkamer: douchecabine warm &
koud stromend water wasbak met warm & koud stromend water in 1 ruimte tezamen met het toilet wanden van watervast
plaatmateriaal Aanvullende informatie: geschikt voor wonen in goede staat van onderhoud
Stroomvoorziening: 12 / 230 Volt 230 Volt walstroom aansluiting Laadstroomverdeler (scheidingsdiode): aanwezig
Scheidingstransformator: aanwezig Aardlek schakelaar: aanwezig
Aanvullende informatie: Onderwaterschip is vrijwel volledig vernieuwd. Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. Zeer
geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren. Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren.
Drinkwatertank (ca.): 2x 225 ltr roestvast stalen tank(s) 1x 240 ltr roestvast stalen tank(s) Vuilwatertank (ca.): 1x 300 ltr
roestvast stalen tank(s) Entertainment: flatscreen TV Aanvullende informatie: aluminium loopplank
Waterdruksysteem: elektrische

