€ 99.500,-

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

Luxe Motor 24.14 met CBB
€ 99.500,24.14 m
4.16 m
Staal
1931

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merknaam :

Luxe Motor 24.14 Met Cbb

Lengte (meters) :

24.14

Breedte (meters) :

4.16

Diepgang (m) :

1.10

Algemene staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1931

Prijs :

99.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Voertuig Specificaties
Materiaal Romp :

Staal

Type Romp :

Rondspant

Water verplaatsing (kg) :

Maximum Toelaatbare Waterverplaatsing 62,488 M3 Waterverplaatsing In Ledig

Hoogte (m) :

3.25

Thuishaven :

Omgeving Champagne, Frankrijk

Land thuishaven :

Frankrijk (fr)

Motor
Merk :

Daf Dt 615

Vermogen in PK :

125 Pk 92 Kw

Aandrijving :

3 Blads Schroef Vetgesmeerde Schroefas

Soort brandstof :

Diesel

Cilinderaantal :

6

Motoruren :

15850

Inhoud brandstoftank (liters) :

1

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

3 Hutten: Elk Met: 2x 1-pers 2 Hutten: Elk Met: 1x 1-pers 2 Bemanningshut(ten)

Aantal hutten :

7 Hutten

Toilet(ten) :

5x En Suite Elektrisch Toilet 1x Dag Toiletruimte Elektrisch Toilet

Koelkast :

2x Koelkast 230 Volt

Vriezer :

2x Vriesvak

Verwarming :

Centrale Verwarming = Voorbereid

Airconditioning :

1x Air Conditioning Reverced Circle

Veiligheid
Lenspomp :

3x Elektrische Pomp

Uitrusting
Anker :

Handankerlier Ankerketting Klipanker In Kluisgat

Acculader :

Aanwezig

Omvormer :

Victron Phoenix Omvormer 12/1600

Volledige Omschrijving
Voormalig binnenvaart vrachtschip dat, voordat ze door de huidige eigenaar is omgebouwd tot een kleinschalig charterschip,
als werkvaartuig in onder andere het Rotterdamse havengebied heeft rondgevaren. Nu is het schip al sinds 1990 in het bezit
van de huidige eigenaren die haar in het Verenigd Koninkrijk volledig hebben ingericht tot haar huidige status quo. Een schip
met in totaal 7 hutten, kombuis met eetgelegenheid en een ruime achterroef met zitgelegenheid waarmee tot voor kort
kleinschalig gecharterd werd. Het schip zal in april 2021 naar de werf gaan en worden gecertificeerd. In onze ogen heeft het
schip een mooie zeeg en is ze het waard om weer naar de huidige tijd te worden gebracht. 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: wordt geleverd met een: Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) zone 3 & zone 4
Geschikt voor / als: geschikt voor bewoning geschikt voor charter binnenwateren Algemene informatie: te koop vanwege de
leeftijd van de verkoper
Bouwwijze: geklonken nieuw staal is gelast berghout rondom boeiing / verschansing achterroef brede gangboorden 2
waterdicht(e) schot(ten) Ramen: aluminium raamprofielen messing raamprofielen messing patrijspoorten Isolatie: glaswol
Kombuis / keuken: U-vorm kombuis Kooktoestel: 5-pits kooktoestel op gas Wasbak: roestvast stalen wasbak Waterkraan:
mengkraan met warm & koud stromend water
Besturing: mechanisch stuurwiel
Navigatie apparatuur: marifoon navigatieverlichting Garmin 128 GPS
Betimmering: diverse materialen zijn gebruikt eenvoudig interieur zie

Volledige Omschrijving
foto's Badkamer: 5x En Suite douche warm & koud stromend water in 1 ruimte tezamen met het toilet hutten met wasbak
met warm & koud stromend water 1x En Suite voor 2 hutten / for 2 cabins / fÃ¼r 2 Kabinen / pour 2 cabines douche warm
& koud stromend water
Reling / Preekstoel: reling in de gangboorden reling rondom bovendek Bijboot: Avon bijboot Mercury buitenboord motor 2,2
pk Veiligheid: brandblussers reddingsboei(en) reddingsvesten brandblusdeken volgens de certificering-eisen gasdetector
Mast: staal Strijkbaar: ja handmatig
Stroomvoorziening: 12 / 230 Volt 230 Volt walstroom aansluiting eenvoudig elektrisch systeem Aardlek schakelaar:
aanwezig
Aanvullende informatie: mooie zeeg Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. voorpiek met kettingbak Zeer geschikt
om de Europese kanalen en rivieren te bevaren. Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren.
Drinkwatertank (ca.): 1x 2000 liter stalen tank(s) gecoat Vuilwatertank (ca.): aanwezig Aanvullende informatie: aluminium
loopplank zonnedek
Waterdruksysteem: elektrische waterpomp Dekwaspomp: elektrische pomp 230 Volt Gas systeem: ja, fles(sen) in gasbun
Aanvullende informatie: reserve

