Occasion Langweerder Sloep 6.50 Classic

De Cleypoel Watersport

Jan Jeroen (juni 2008)
Afmetingen
Breedte 		
Lengte 		

2,50 m 		
6,50 m 		

Doorvaarthoogte
Diepgang		

circa 1,00 m
circa 0,65 m

Uitvoering Langweerder Sloep 6.50 Classic
• Overnaadse polyester romp met complete binnenschaal
• rompkleur: creme, kleur dek en kuip: creme			
• RvS roerconstructie met RvS hak				
• RvS boegstrip (voor/achter)					
• 19 pk 3-cylinder Volvo-Penta, incl trimvlak onder de boot
• Watergesmeerde schroefas					
• Brandstofniveau meter 12 volt					
• Waterafscheider, brandstofafsluiter, RvS brandstoftank 72 liter
• Uitgebreid dashboard met toerenmeter en urenteller		
• Kabelaring 7.2 cm met een kopleguaan			
• Ankerluik met inleg teakhout					
• Teak houten motordeksel					
• Opstappen teak met bergruimtes voor fenders en lijnen		
• Verzinkbare kikkers in de gangboorden met lijngeleiders
• Hydraulische besturing incl. stuurwiel en noodstuurinrichting
• Teakhouten vloer 						
• RVS boogoog 							

Gewicht

circa 1.150 kg

• Bruine buiskap RvS frame met achtertent
• Lenspomp elektrisch
• 54 ampère onderhoudsvrij accu
• Antifouling systeem met waterlijn
• RvS bolders met boegklampen
• 2 x opbergvakjes (zwaluwnesten)
• Zware kwaliteit motorisolatie
• Vlaggenstok met bevestiging en vlag
• Zitkussen set
• Rugkussen set
• 4 Fenders, 2 landvasten en anker
• Brandblusinstallatie “Fire Pro”
• Boot en ligplaatsnaam
• RvS handgreep op stuurconsole			
• Hoofdstroom schakelaar
• Zwemtrap RvS inclusief teakhouten treden
• Teakhouten fenderlijst rondom gangboord

€ 22.950,=
Bij aflevering is de romp van de sloep geheel gepoetst, teakhouten onderdelen gelegen in de kuip zijn in
de teakolie gezet, de dieseltank afgevuld en is de sloep algeheel controleerd op goede werking.
Bij aankoop is er een mogelijkheid om in onze jachthaven een ligplaats te huren, met tevens een
mogelijkheid tot winterberging.
Levering af werf Rijpwetering, Poeldijk 10. Prijzen zijn incl. 21% BTW. Garantie 2 jaar na inbedrijfstelling
van de motor.
Wijzigingen in prijzen, specificaties, materialen, uitrusting en tussentijdse verkoop voorbehouden.

Poeldijk 10, 2375 NG Rijpwetering
Telefoon 071 - 501 31 57
www.cleypoel.nl - info@cleypoel.nl
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