Jeanneau Sun Odyssey 35

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Jeanneau
Sun Odyssey 35
2004
Polyester

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

10.75
3.47
0.96
Kielmidzwaard

Deze, in excellente conditie verkerende Jeanneau Sun Odyssey 35 kielmidzwaard is van tweede
particuliere eigenaar. Het schip is over compleet uitgerust, met o.a. boegschroef, sprayhood met
achtertent, r.v.s. radar-en zonnepanelen steun bij de spiegel, dubbel gps/plotter systeem, radar,
AIS, Webasto verwarming, TV, reddingsvlot, veel handige/slimme interieur aanpassingen, etc etc.
Het is een eigenaars versie met 2 cabines en heeft 5 slaapplaatsen.
Alle benodigde documenten zijn aanwezig.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken
Scheepsnaam; Rambling Rose
Boot nummer; FR-IRI-00370L304

Motornummer; 5102154131
Motor(en)
Aantal
1
Merk
Volvo MD 2030-D BT
Pk
29
Brandstof
diesel
Voortstuwingssysteem; schroefas
2 blads vaste schroef
Aantal motoruren; ca. 2000
nieuwe urenteller in motorruimte
Laatste motorbeurt; voorjaar 2018
Boegschroef met eigen accu systeem
2012, Vetus 75 KGF
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Grootzeil met 2 reven vanuit de kuip
met lazy jacks
Originele rolgenua, is nog bruikbaar
Rolgenua met shape-tape, najaar 2014
in gebruik name 2015
Spinnaker dekbeslag
met tweede vallier
Doorstap preekstoel
Bolders midscheeps
R.v.s. radar/zonnepanelen steun
bij spiegel
Set wegneembare davits
Elektrische ankerlier
Kuipuitrusting
Stuurstand met kompas en instrument
console
Stuurwiel met leer bekleed
Teak op de kuipbanken
en op het zwemplateau
Kuiptafel, klapbaar, aan stuurstand
wit kunststof
Kuipdouche, alleen koud water
Buitenboord motorsteun op hekstoel
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met r.v.s. frame en grijpbeugel
Achtertent, aanritsbaar aan sprayhood
Lazy bag
Rolgenuahoes
Stuurwiel/consolehoes
Navigatie apparatuur
Kompas op stuurstand
Raymarine ST 60 tridata
op stuurstand
Raymarine ST 60 windmeter
op stuurstand
Raymarine 435 GPS/Plotter
bij kaartentafel (Stand alone)
Raymarine GPS/Plotter touchscreen
op stuurstand
Raymarine radar
op r.v.s. steun bij spiegel
Raymarine ST 4000 stuurautomaat
op stuurstand
AIS zender/ontvanger
Icom IC-M601 marifoon
met kuipaansluiting
Clipper weerbericht ontvanger
bij kaartentafel
Navigatieverlichting LED
met stoom/deklicht

3 Kleur lantaarn met wit ankerlicht
Electra
Acculader met 230 V walaansluiting
Start accu (2017)
2 x Service accu (2017)
2 x Boegschroef accu
Victron omvormer 12/150
Victron batterij monitor BMV 501
2 x Zonnepaneel op radarsteun
Zonnepaneel op kajuitdak
Interieur
Voor indeling; zie plattegrond
Cabines
Slaapplaatsen
Ruime voorkajuit met dubbelbed en
Grote achterkajuit met dubbelbed en
Lattenbodem bed achterkajuit
Salon met u-bank en langsbank
Kaartentafel, verschuifbaar
L-vormige keuken , stuurboordzijde
Zeer ruime toilet/douche ruimte
Grote bergruimte, bereikbaar via deurtje
Diverse slimme/handige interieur
Kombuis
2 Pitskooktoestel met oven (gas)
Koelkast 12 V, bovenlader
Waterdruksysteem, 12 V
Kommaliewant voor 6 personen
Water & sanitair
Boiler op motor en 230 V
Onderwaterlijn closet
Tanks
Watertank ca. 310 ltr
Brandstoftank ca. 130 ltr.
Comfort aan boord
Webasto hetelucht verwarming
TV, ingebouwd in kast
Radio/CD speler
Veiligheid
Zwemtrap
Radar reflector
Elektrische- en handlenspomp
Reddingsboei
Life lines
Brandblussers

2
4 + 1 in de salon
kastruimte
kastruimte, stuurboordzijde

bakboord zijde
bij kajuitingang
met separatiewand, bakboord zijde bij ingang
in toilet/douche ruimte
aanpassingen

met driewegkraan

Reddingsvlot, 4 pers. in tas
Overige
Stootwillen en landvasten
Brittany 16 kg anker met 40 mtr. ketting
Fortress FX 16 aluminium anker
2 x Gasfles met drukregelaar
Windex windvaan
R.v.s. boegtrapje
Motorboot mastje met navigatie

moet gekeurd worden

propaan, grote flessen

verlichting, marifoon antenne en LED ankerlicht

