Lemsteraak

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Lemsteraak
Blom Lemsteraak VB230
1995
Staal

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

10.50
3.90
0.70
n.v.t.

Deze Lemsteraak is van eerste particuliere eigenaar. Het casco is in 1995 door Blom in
Hindeloopen gebouwd en het interieur is door Koornstra in Harlingen aangebracht. De romp
verkeert in goede conditie, het teakdek is goed, het houtwerk in de kuip is matig en het gehele
verniswerk is achterstallig.
Dubbelbed (ca. 180 x 120) en een eenpersoonsbed van (ca. 195 x 75) en een van ( ca. 192 x 65) in
het vooronder en twee eenpersoonsbedden in de salon (ca. 210 en 190 cm lang).
Er is een keuringsrapport (26-04-2018) ter inzage aanwezig.
Btw is aantoonbaar betaald.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken

Scheepsnaam; Vrouwe Johanna
Bouwer casco; Blom Hindeloopen
Zeilnummer; VB 230
Bouwer interieur; Koornstra Harlingen
Motornummer; 48380/43274
Motor(en)
Aantal
1
Merk
Vetus/Mitsubishi M4.14
Pk
33 (4 cilinder)
Brandstof
diesel
Voortstuwingssysteem; schroefas
3 blads vaste schroef
Urenstand motor; 670 uur
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Grootzeil (1995)
Fok (1995)
Kluiver (1995) als nieuw
R.v.s. verstaging
Maststrijkinrichting met elektrische lier
Ankerlier, handmatig
Kuipuitrusting
Stuurwiel
hydraulisch
Kappen, huiken en hoezen
Grootzeilhuik
Kuipkleed
Navigatie apparatuur
Marifoon bij kaartentafel, Icom
Handpeilkompas
Navigatieverlichting
3 kleurlantaarn op masttop
Electra
Walaansluiting 230V
met aardlekschakelaar
Vetus omvormer/lader
Start accu
2 x Service accu
moeten vervangen worden
Interieur
Ruime keuken aan bakboordzijde
bij de kajuit ingang
Kaartentafel, stuurboordzijde
bij kajuit ingang
Ruime salon met grote tafel en l-vormige zitbank aan bakboord en langsbank aan stuurboord
Voorkajuit/vooronder; toilet met schuifbare wastafel aan bakboordzijde
Dubbelbed ca. 180 x 120 cm aan bakboordmet bergkasten in vooronder
2 x Eenpersoonsbed (soort stapelbed)
aan stuurboord met 2 grote bergkasten
Stahoogte onder schuifluik; 195 cm
Stahoogte na schuifluik bij ingang; 177 cm
Interieur betimmering; mahonie
Cabines
1 (voorkajuit/vooronder)
Slaapplaatsen
4 in voorkajuit/vooronder en 2 in de salon

Kombuis
Eno 3 Pits kooktoestel met oven.
Coolmatic MDC 90 koelkast, voorlader
Water & sanitair
Waterdruksysteem, 12 V
Onderwaterlijn closet
Tanks
Watertank
Dieseltank
Kleine vuilwatertank
Comfort aan boord
Hete luchtverwarming, Eberspacher
Radio/cd speler
Veiligheid
Elektrische lenspomp
Losse kunststof zwemtrap
Overige
Stootwillen en landvasten
Ankegerei, stokanker

(lenspomp moet aangesloten worden)

