Jeanneau Sun Odyssey 35

Occasion
Prijs € 59.900,00
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Jeanneau
Sun Odyssey 35
2004
Polyester

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

10.75
3.47
1.45
Vaste kiel

Goed onderhouden Jeanneau Sun Odyssey 35 van tweede eigenaar, het schip is hoofdzakelijk
gebruikt als vakantie verblijf en is sporadisch verhuurt geweest.
April 2017 is er door een professioneel bedrijf een verse laag antifouling aangebracht, is de romp
gepoetst, is er een motorbeurt uitgevoerd en zijn de Volvo seal (schroefas doorvoer) en het
schroefas lager vernieuwd. Inmiddels is ook de schroef vernieuwd. Gratis transport via de
binnenwateren naar Nederland is bespreekbaar!
<b><font color='ff0000'>De BTW is verrekenbaar, bij verkoop schip voor € 59.900,00 is dat maar
liefst € 10.396,00 !</b></font> Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken
Scheepsnaam; Clochard

Bouwnummer; FR-IRI 00428A404
Motornummer 5102158254
Motor(en)
Aantal
1
Merk
Volvo MD 2030
Pk
29
Brandstof
diesel
Voortstuwingssysteem schroefas
vaste schroef, 2017 vernieuwd
Aantal motoruren ca. 600
Laatste motorbeurt; april 2017
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Rolgrootzeil
Rolgenua
Doorstappreekstoel
Bolders midscheeps
Elektrische ankerlier
R.v.s. boegbescherming
Kuipuitrusting
Stuurstand met kompas en instrument
console
Stuurwiel met leer bekleed
Teak op de kuipbanken
Kuiptafel, klapbaar aan stuurstand
Kuipdouche, koud
Buitenboordmotorsteun op hekstoel
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met r.v.s. frame en grijpbeugel
Bimini met rvs frame
Stuurwielconsole hoes
Rolgenua hoes
Navigatie apparatuur
Kompas op stuurstand
Raymarine ST 60 windmeter
Raymarine ST 60 tridata
Raymarine ST 4000 autopilot
Raychart 435 GPS/Plotter (kleur)
Hand marifoon
Electra
Acculader met 230V walaansluiting
Start accu
Service accu
Navigatie verlichting
Interieur
Cabines
2
Eigenaars versie, zie plattegrond
Slaapplaatsen
4 + 1 in de salon

Ruime voorkajuit met dubbelbed
Grote achterkajuit met dubbelbed
Salon met u-bank en langsbank
Kaartentafel,verschuifbaar
L-vormige kombuis, stuurboordzijde
Zeer ruime toilet/douche ruimte met
Luxe bekleding in de salon
Grote bergruimte, bereikbaar via deurtje
Kombuis
2 Pits kooktoestel met oven
Koelkast 12V, bovenlader
Waterdruksysteem 12V
Kommaliewant voor 6 personen
Nespresso koffie apparaat
Water & sanitair
Boiler op motor en 230 V
Onderwaterlijncloset
Tanks
Watertanks ca 310 ltr. totaal
Brandstoftank ca. 130 ltr
Comfort aan boord
Radio/CD speler
Veiligheid
Zwemtrap
Elektrische- en hand lenspomp
Reddingsboei
Brandblusser (moet gekeurd worden)
Rubber bijboot (2017)
Overige
Stootwillen en landvasten
Ankergerei
Gasfles met drukregelaar
Windex windvaan

en speciale matras, kast ruimte
en kastruimte, stuurboordzijde
bakboordzijde
bij kajuitingang
separatiewand,bakboordzijde bij ingang
donker blauw
in toilet/douche ruimte

met oudere buitenboordmotor

