VACANCE SOLIDE 435

Bouwjaar

2010

Materiaal

Staal

Lengte

13,20 meter

Aantal hutten

2

Breedte

4,20 meter

Aantal slaapplaatsen

4

Diepgang

1,25 meter

Motorisering

2x Vetus Deutz 44 114 pk (Inboard)

Doorvaarhoogte

3,00 meter

Prijs

€ 389.500,- (BTW betaald)

Ligplaats

Verkoophaven Sneek
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ALGEMENE INFORMATIE
Type

Motorjacht

Rompvorm

Multiknikspant

Werf

Vacance

CE-normering

B

Gewicht

16.000 kg

Materiaal raamframes

Aluminium

Aantal motoren

2

Besturing

Hydraulisch

Aandrijving

Vaste schroefassen

Boegschroef

Ja, Hydraulisch

Koeling

Interkoeling

Hekschroef

Ja, Hydraulisch

Motorbediening

Morse

Stabilizers

Ja, Vetus hydraulisch

Schroef

5 blads

Brandstoftank

765 liter Staal

Schroefas smering

Watergesmeerd

Drinkwatertank

600 liter RVS

Vuilwatertank

220 liter RVS

TECHNISCHE INSTALLATIE

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Spanning

12V/24V/220V

Acculader

Ja, Victron Quattro 12/5000/220-100/100

Omvormer

Ja, Victron Quattro 12/5000/220-100/100

Generator

Ja, Cummins Onan 7 kw (co. 110 uur)

ACCOMMODATIE
Interieur betimmering

Kersen

Verwarming

Ja, Kabola

Interieur stoffering

Alcantara

Boiler

Nee

Kooktoestel

Ja, 4-pits AEG Inductie

Toilet

Ja, 2x elektrisch (waarvan 1x met bidet functie)

NAVIGATIE
Dieptemeter

Ja, Raymarine

GPS

Ja, Raymarine E120 hybride

Marifoon

Ja, Raymarine

Radar

Ja, Raymarine
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Van dagtochten over de Friese meren of Loosdrechtse Plassen tot vakanties naar Engeland, Frankrijk of Scandinavië. Met deze
Vacance Solide 435 komt u werkelijk overal.
Dit niet van nieuw te onderscheiden jacht is namelijk een one of a kind allrounder, dat u over binnenwateren én zee veilig,
comfortabel en stijlvol naar uw bestemming brengt.
Veilig, want ongekend geoutilleerd
Dit jacht is ongekend geoutilleerd. Het beschikt over hydraulische systemen voor boeg- en hekschroef, anker en
mastuitrusting. Tevens is het uitgerust met twee motoren, uitgebreide navigatie-opties, stabilisatievinnen en een oersterke
generator. Met ook nog een dagtank en laaggeplaatste brandstoftank kunt u niet veiliger varen. Waar en wanneer u maar wilt.
Comfortabel, want uitgekiend ingedeeld
CV, airco en dubbel glas. Maar ook een ruime keuken, salon, achterdek en zwemplateau. En wat te denken van twee
slaapvertrekken met vrijstaande bedden en een eigen badkamer! Hoewel het schip 13,20 meter lang is, waant u zich op een 15
meterjacht. Door de uitgekiende indeling van het jacht ervaart u overal ruimte en comfort.
Stijlvol, want zorgvuldig onderhouden
Op het sfeervolle kersenhout van het interieur, op het teakdek en zelfs op de kookplaat. U zult er geen krasje vinden, want de
huidige eigenaren zijn uiterst zuinig op hun jacht geweest. Niet in de laatste plaats door het uitstekend te verzorgen met een
overdekte ligplaats en onderhoudsbeurten na elk vaarseizoen.
Kant-en-klaar, want pas vernieuwd

U krijgt een kant-en-klaar schip in handen, dat volledig geserviced is. Sleutel omdraaien en genieten maar! Ook, omdat het
jacht deze zomer nog vernieuwing onderging. Daarbij werd het onderschip gezandstraald en heropgebouwd, het volledige jacht
geschilderd en het teakdek opnieuw opgeschuurd.
Deze Vacance Solide 435 is cm voor cm uitgedacht
Meer dan 30 jaar watersportervaring is in deze Vacance 435 verwerkt!
Benieuwd hoe de huidige eigenaren hun droom realiseerden? Maak nu een afspraak voor een bezichtiging!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Vraag nu een bezichtiging aan!
Tel.

+31 (0)515 74 52 60

E-Mail

info@jachtmakelaardij4beaufort.nl

Jachtmakelaardij4Beaufort.nl

Website

www.jachtmakelaardij4beaufort.nl

De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van
mogelijke onjuistheden van het getoonde.
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