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Rijnlandvlet 950 OC

Rondspant overnaads gebouwde Rijnlandvlet 950 OC. Een schip dat zicht
kenmerkt door zijn mooie lijn en unieke uitstraling, waarbij u optimaal kunt
genieten van het open varen met grote open kuip en de luxe van een
accommodatie aan boord.
Afmetingen: lengte x breedte
Diepgang
Kruiphoogte
Waterverplaatsing

: 9.50 x 3.50 meter
: 1.00 mtr.
: 1.60 mtr.
: 7 ton.

Technisch : Vetus P 4.52 scheepsdiesel 65 PK
Verwarming
Mastervolt stoomsysteem: 230 volt / 12 volt./ 1500 wat
Dieseltank
: 350 liter
RVS watertank
: 300 liter
Indeling

: Berging in de voorpiek.
Royale rondzit / bed (2 vaste slaapplaatsen)
Kombuis met kookplaat, koelkast en veel bergruimte.
Hang/ legkast.
Toilet/ douche ruimte
Royale zelflozende kuip met U-bank
De kuip is voorzien van een centrale stuuropstelling
Berging in luik en bakskisten.

Uitrusting : Teak interieur, kuiplijst, bankdeksels, schuifluik en kajuitdeuren.
Massief teak deks op het roefdak, gangboorden, voor en achterdek
De zelflozende kuip is voorzien van teak blok roosters.
Vervolg zie blad 2..
Occasion Rijnlandvlet blad 2..

Uitrusting :
Cabriokap over de hele kuip
Audio installatie
Navigatie verlichting
Toilet.
ankerlier.
6x klapbare patrijspoorten.
Vaarinventaris.
Diverse : Unieke goed onderhouden open Rijnlandvlet 950 OC!
Tweede eigenaar!! Ligt overdekt in een boothuis!
Een schip dat zicht kenmerkt door zijn mooie lijn en unieke
uitstraling, waarbij u optimaal kunt genieten van het open varen met grote open
kuip en de luxe van een accommodatie aan boord.
De grote open kuip biedt u voldoende zit en leefruimte om een gezelschap aan
boord te ontvangen. Het schip heeft een geringe doorvaarthoogte, waarmee u
zeer gemakkelijk onder de meeste bruggen door maneuvreert.
Prijs

: € 115.000,00

Info
: Bezichtiging / proefvaart op afspraak.
Het schip ligt binnen in waterloods en is ook in deze periode te bezichtigen.

