€ 20.190,-

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

Quicksilver
€ 20.190,5.02 m
2.12 m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Beekman Watersport BV
Kloetingseweg 5
4462 AT Goes
0113227383
www.beekmanboten.nl

Omschrijving
De Quicksilver 505 Activ Cabin is een van de beste cruisers in zijn
klasse. Dit design met zijn doordachte vindingen, garanderen een
nieuw level van veiligheid en plezier op het water.
Enkele kenmerken van deze boot zijn:
* RVS boegreling
* Open boegreling voor makkelijk in- en uitstappen
* Ankerluik en ankerrol
* Navigatieverlichting
* Vier RVS klampen
* Donkergrijs dashboard voor zonreflectie
* Bestuurders kuipstoel

* Afsluitbare cabine
* Twee cabineramen
* Zwemtrap
* Zelflozende vloer
* Cockpittafel
* Opbergruimte onder de cockpitvloer
* Hoog vrijboord voor de veiligheid (van de kinderen)

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

505 Activ Cabin

Lengte (m) :

5.02

Breedte (m) :

2.12

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

20.190,-

Specificaties
Haven :

At Sales Office

Land haven :

NL

Volledige Omschrijving
De Quicksilver 505 Activ Cabin is een van de beste
cruisers in zijn klasse. Dit design met zijn doordachte
vindingen, garanderen een nieuw level van veiligheid en
plezier op het water.
Enkele kenmerken van deze boot zijn:
* RVS boegreling
* Open boegreling voor makkelijk in- en uitstappen
* Ankerluik en ankerrol
* Navigatieverlichting
* Vier RVS klampen
* Donkergrijs dashboard voor zonreflectie
* Bestuurders kuipstoel
* Afsluitbare cabine
* Twee cabineramen
* Zwemtrap
* Zelflozende vloer
* Cockpittafel
* Opbergruimte onder de cockpitvloer
* Hoog vrijboord voor de veiligheid (van de kinderen)
* Opstapje voor het veilig en handig betreden van het
gangboord
* Let op: De vanaf prijs is een setprijs voor een
standaard boot met motor, zonder extra opties, zonder
vrachtkosten en zonder montage en afleveringskosten,
wij maken graag een passende offerte voor u. Uiteraard
is een zwaardere (of lichtere) motor ook

