€ 215.000,-

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

Bruijs Spiegelkotter
€ 215.000,12.2 m
3.75 m
Staal
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers Enkhuizen
Stationsplein 3
1601 EN Enkhuizen
+31 (0) 228 855 380
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
overzicht op de omgeving en over het schip.
Zeer goed onderhouden spiegelkotter, geringe diepgangDeze goed
onderhouden en ?full option? Bruijs Spiegelkotter Cabrio 1150
wordt u door de 1e eigenaar aangeboden. Het schip is voorzien
van een boegschroef, hekschroef, elektrische ankerlier,
verwarming en nog veel meer zaken die het varen en een verblijf
aan boord aangenaam maken. De klassieke lijnen en de British
Racing Green romp geven dit schip een luxe uitstraling. Eenmaal
aan boord valt direct op hoe solide dit schip daadwerkelijk
aanvoelt. De dekken zijn breed en bieden een veilige en
gemakkelijke doorgang. Het achterdek is ruim met comfortabele
banken en 10 zitplaatsen en vanachter het roer heeft u volledig

Basisinformatie
Merk :

Bruijs Spiegelkotter

Type :

Cabrio 1150

Lengte (m) :

12.20

Breedte (m) :

3.75

Diepgang (m) :

1.15

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijs :

215.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Multi Knikspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

2.8

Haven :

Huizen (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Vetus Deutz

Type :

Dt44

Bouwjaar motor :

2007

PK vermogen :

114

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

750

Kruissnelheid :

9

Inhoud brandstoftank (liters) :

900

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Roerstandaanwijzer :
Stuurautomaat/Autopilot :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

5

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Kooktoestel :

Met Afzuigkap

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

2019

Volledige Omschrijving
Zeer goed onderhouden spiegelkotter, geringe diepgang
Deze goed onderhouden en â€œfull optionâ€• Bruijs
Spiegelkotter Cabrio 1150 wordt u door de 1e eigenaar
aangeboden. HetÂ schip is voorzien van een
boegschroef, hekschroef, elektrische ankerlier,
verwarming en nog veel meer zaken die het varen en
een verblijf aan boord aangenaam maken. De klassieke
lijnen en de British Racing Green rompÂ geven dit schip
een luxe uitstraling. Eenmaal aan boord valt direct op
hoe solide dit schip daadwerkelijk aanvoelt.Â De dekken
zijn breed en bieden een veilige en gemakkelijke
doorgang.Â Het achterdek is ruim met comfortabele
banken en 10 zitplaatsen en vanachter het roer heeft u
volledig overzicht op de omgeving en over het schip.
Ook de salon is ruim en door het gebruik van gelakt
hout en groene bekleding heerst er een nautische en
gezellige sfeer. Bij binnenkomst is direct aan stuurboord
de ruime kombuis met onder andere een
3-pitsÂ elektrischÂ kookstel, koelkast, oven, magnetron
en veel bergruimte. Aan bakboord is een hut met
dubbel bed. In de punt is nog een hut met een dubbel
bed en de benodigde opbergruimte. Er is een
toiletruimte met wastafel en er is tevens een separate
doucheruimte. Wanneer men langere tijd aan boord
verblijft is het mogelijk de was te doen met de
was/droogcombinatie. Al met al is deze robuuste, goed
onderhouden Bruijs spiegelkotter Cabrio 1150 zeer de
moeite waard.Â Bezichtiging is mogelijk op afspraak via
kantoor White Whale Yachtbrokers Enkhuizen. NeemÂ
contact op viaÂ enkhuizen@wwy.nlÂ of +31(0)228 855
380 voor meer informatie of het maken van een
afspraak voor bezichtiging aan boord. Bezichtigingen
zijn mogelijk van maandag t/m

Volledige Omschrijving
zaterdag.Â

Algemeen
Roer: vleugel
Besturing: hydraulisch
Ramen: Righo
Overig: isolatie 50 mm glaswol; 5 mm huiddikte; anodes
2017; winterstalling binnen
Accommodatie
Gordijnen: Luxaflex; cognackleurig
Slaapplaatsen: lengte bedden ca 210 cm
Kooktoestel & brandstof: met afzuigkap
Overig: Corian bladen in de kombuis en sanitaire
ruimtes
Motor, electra, water
Koeling: intercooler
Voortstuwing: rvs 45 mm, overbrenging Homokineet +
Python Stuwdruklager
Voltage: en 230V
Watersysteem: Hydrofoor
Warm water: boiler, 45 liter elektrisch en op de motor
Overig: Siemens Was/Droog combinatie
Tuigage
Strijkinstallatie: elektrisch
Veiligheid
Waterdichte deur: 2 waterdichte

