Huitema Zeeschouw

€ € 33.500,00
SPECIFICATIES
Merk:
Huitema Zeeschouw
Type:
9 meter
Bouwjaar:
1979
L O A:
9,00 m.
Breedte:
3,22 m.
Kruiphoogte: 2,07 m. / 11,80 m.
Diepgang:
0,70 m.
Gewicht:
5500 kg
Producent: Bijsterveld Hoogeveen
Motor:
Sabb 2 cilinder

Vermogen:
18
Brandstof:
diesel
Brandstoftank: 75 liter
Watertank:
200 liter
Slaapplaatsen: 5
Dieptemeter: ja
Verwarming: Ja, Webasto
Toiletten:
ja, onderwatertoilet
Zwemtrap:
ja, afneembaar
Fornuis:
2 pits gas

BESCHRIJVING
HUITEMA ZEESCHOUW
Deze mooie en goed onderhouden zeeschouw hebben wij nu in de verkoop.
De zwaarden, het roer, de mastplanken, gieksteun en naamborden zijn van eikenhout.
De mast, giek en kluiverboom zijn Oregon Pine, de gaffel is gebogen essen. De kajuitingang (met glas in lood), het schuifluik en de
binnenbetimmering zijn van mahonie, het plafond is grenen.
De romp is geiosoleerd d.m.v. steenwol. Het tuigage is van De Vries Lemmer.
De kajuitopbouw beschikt over bronzen patrijspoorten. De stahoogte binnen bedraagt 1,85 m.Het schip beschikt over 5 slaapplaatsen
/ 2 hutten. De kombuis beschikt over een 2 pits gasstel en koud water (middels voetpomp).
Het schip beschikt over een pomptoilet met wasbak in de toiletruimte.
Motorisering: Sabb 2 cilinder diesel met 18pk. Het schip heeft een gesloten koelsysteem en een droge uitlaat.

Huitema Zeeschouw
AANWEZIGE ZAKEN / OPTIES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Walstroom aansluiting
Acculader
2x accu
Afneembare teakhouten zwemtrap
Wintertent
Zomertent over de kuip
Zwaardkleden en een kleed over het vluchtluik
Tuigage: Grootzeil 22,4 m2 bruin, fok 14,2 m2 bruin, kluiver 7,2 m2 bruin
Maststrijkinstallatie
Kompas in de kuip

ONDERHOUDSHISTORIE:
In 2016 zijn het onderwaterschip en het vrijboord gestraald en opnieuw opgebouwd uit een 2 componenten laksysteem. De motor is
jaarlijk onderhouden door de eigenaar.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Alle genoemde prijzen zijn incl. 19% BTW. Levering af Heeg. Wijzigingen in prijzen, specificaties, materialen, uitrusting en zetfouten voorbehouden. Op al onze
transacties zijn de HISWA Algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij
ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt.
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