€ 45.000,-

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

1936 Yawl
€ 45.000,12.85 m
2.5 m
Hout
1936

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers BV
Lantaarndijk 8
4797 SP Willemstad
0168820208
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Klassiek houten zeilschip in uitstekende conditie met een rijke
historie.De S'Marianne is een bijzonder fraai klassiek schip met
een rijke historie. Daarbij heeft ze uitstekende zeileigenschappen
en biedt ze het nodige comfort om als familieschip te fungeren.
Kortom, ze heeft zeker de looks, ze is snel en nog comfortabel
ook. Verder is ze goed onderhouden en heeft de huidige eigenaar
het nodige geinvesteerd om haar up-to-date te houden. Zo is er
bijvoobeeld een warmwater systeem, kaartplotter, grijswater tank
en is er in 2000 een nieuwe zeilenset aangemeten.
Ze is gebouwd van Honduras mahony en Zweeds eiken en alles is

bevestigd met bronzen en koperen materialen. Uiteraard is ze ook
voorzien van een fraai teakdek. De Volvo Penta motor is uit 1974
en loopt als een zonnetje en om dat zo te houden is er in 2016
groot onderhoud uitgevoerd. Verder is het elektrische boordnet
ook bij de tijd gemaakt en voorzien van gelaccus's, een Mastervolt
lader en is de bedrading in 2016 vervangen.

Basisinformatie
Merknaam :

1936 Yawl

Model :

S'marianne

Lengte (meters) :

12.85

Breedte (meters) :

2.50

Diepgang (m) :

1.80

Algemene staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1936

Prijs :

45.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Materiaal Romp :

Hout

Type Romp :

S-spant

Stuurwiel of helmstok :

Helmstok

Thuishaven :

Monfalcone (it)

Land thuishaven :

IT

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

Md21a

Bouwjaar motor :

1974

Aandrijving :

Shaft

Soort brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

80

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :

Tuigage
Genua :

Mastervolt

Volledige Omschrijving
Klassiek houten zeilschip in uitstekende conditie met
een rijke historie.
De S'Marianne is een bijzonder fraai klassiek schip met
een rijke historie. Daarbij heeft ze uitstekende
zeileigenschappen en biedt ze het nodige comfort om
als familieschip te fungeren. Kortom, ze heeft zeker de
looks, ze is snel en nog comfortabel ook. Verder is ze
goed onderhouden en heeft de huidige eigenaar het
nodige geinvesteerd om haar up-to-date te houden. Zo
is er bijvoobeeld een warmwater systeem, kaartplotter,
grijswater tank en is er in 2000 een nieuwe zeilenset
aangemeten.

Ze is gebouwd van Honduras mahony en Zweeds eiken
en alles is bevestigd met bronzen en koperen
materialen. Uiteraard is ze ook voorzien van een fraai
teakdek. De Volvo Penta motor is uit 1974 en loopt als
een zonnetje en om dat zo te houden is er in 2016
groot onderhoud uitgevoerd. Verder is het elektrische
boordnet ook bij de tijd gemaakt en voorzien van
gelaccus's, een Mastervolt lader en is de bedrading in
2016 vervangen.

Kortom, de Marianne is een goed onderhouden klassiek
zeiljacht met een rijke historie. Ze is een eyecatcher
eerste klas en uitsteend geschikt om met een gezin op
te verblijven. nog praktisch ook! Ze is uiteraard niet te
vergelijken qua comfort met een modern jacht maar wat
ze op dat vlak misschien wat te kort zou kunnen komen,
wordt ruimschoots gecompenseerd met karakter en
allure.

