Vamos 1500 Nieuw ontwikkelde house boat ideaal
geschikt voor de verhuur.
Neuyacht, NL In verkoophaven

€ 199.000,MwSt. inklusiv

Details
Baujahr: 2021
Erstwasserung: 0
Länge: 15,00 m
Breite: 4,00 m m
Tiefgang: 0.80 m
Kraftstoffart: other
Kojen: 4
WC/Nasszelle: 0

Ausstattungen
Beschreibung

Nieuw ontwikkelde house boat ideaal geschikt voor de verhuur.Deze House Boat Vamos 1500 is de eerste die in een
serie van diverse afmetingen gebouwd zal worden. De indeling van deze boot is met twee slaapkamers, ruime
badkamer, keuken en grote woonkamer met veel raampartijen ideaal geschikt als verhuurobject. We zoeken dan ook
investeerders die deze boten in willen zetten in dag-, weekend- en/of weekverhuur. Ligplaatsen hebben wij al voor u in
Lemmer. Hier willen we een House Boat resort van maken met alle gemakken om zorgeloos van de vakantie of
weekendje weg te genieten. Heeft u interesse in een mooi rendement? Neemt u dan contact op met Robin via
0514-569123 of een mail naar broker@sailingworld.nl. Genoemde prijs is de vanafprijs af Lemmer zonder dakterras.
Hierna kunt u nog kiezen voor extra pakketten zoals een motorpakket, ankerpakket, navigatiepakket, interieurpakket
en terraspakket.
AllgemeinSonstiges: Buitenwerk
Terras aan voorzijde plusminus 10m2
Met WPC terrasonderdelen
Stalenframe aangepast i.v.m.drijvend chalet
I.p.v. standaard komt op ponton te staan !!
Kozijn ter hoogte van de hal
1790 x 600 zelfde raam als slaapkamer groot
RVS hekwerk op voorste terras en bij entree
en reling op rechteraanzicht ( Achterzijde )
Terras achterzijde 50 cm vlgs. tek.
Voordeur verdiept inbouwen
Kozijnen in kleur
Draai kiepraam i.p.v. standaard
6x
Thermowood behandeld ipv Eurotexx T Rex
Zinken HWA buis i.p.v. standaard
Thermowood behandeld verticaal geplaatst i.p.v. horizontaal
Boeidelen in kleur i.p.v. standaard
Waterdichte wandcontactdoos buiten
LED spot ø 70 mm. 220 V.
3 terras led lampen
2 led lampen bij voordeur
aantal spots = 5
3 fasen incl. kracht hoofdschakelaar
Buitenkraan aansluiting, van binnen afsluitbaar

Stalen I.P.E. onderstel gecoat in zinkfosfaat 80 MU
Vloerplaat 18 mm.
Water / gasleiding geisoleerd in vloer
Lucht spouw aangepast aan type buitenbekleding
Vloerisolatie 120 mm.
Totale wanddikte 150mm., incl. isolatie
Kunststof kozijnen met dubbelglas
Volledig beglaasde toegangsdeur
Platdak met EPDM dakbedekking incl.afvoeren
Dak isolatie 80 mm. PIR plaat 2.7 RC
Keuken
Boiler 80 liter
Te plaatsen in grote kast keuken
Rolhor 85 x 95
Combi magnetron RVS ZKC 47901 XU excl. elektra aansluiting
Nodig voor aansluiting magnetron: Wandcontactdoos
Nodig voor aansluiting magnetron: Aparte groep
Nodig voor aansluiting magnetron: Plaatsing
Vaatwasser ZDT 26050FA volledig geïntegreerd excl. aansluiting
Nodig voor aansluiting vaatwasser: Wandcontactdoos
Nodig voor aansluiting vaatwasser: Aansluiting water op riool
Nodig voor aansluiting vaatwasser: Aparte groep
Nodig voor aansluiting vaatwasser: Plaatsing
Inductie kookplaat ZEI6840FBV 1fase 220
Bestek indeling lade
Hoge kast extra
Rookmelder/brandmelder 230V
LED spot ø 70 mm. 220 V.
aantal spots = 3
Keukenblok met bovenkasten volgens tekening

Eenhendelmengkraan
Afzuigkap ZHT 611 X
Dubbele wandcontactdoos
Inbouwkoelkast met vriesvak ZBA 14421 SA
Rolgordijn
Vinyl vloerbedekking
Woonkamer
Rolhor 85 x 95
Plissé hordeur schuifdeur
LED spot ø 70 mm. 220 V.
aantal spots = 6
Dimmer 220V i.p.v. schakelaar
Vinyl vloerbedekking, kleur naar keuze
Overgordijnen naar keuze
Schuifpui
3 x dubbele wandcontactdoos
Cai aansluiting
Vinyl behang naar keuze
Hal
Deurbel met verlichting
LED spot ø 70 mm. 220 V.
aantal spots = 2
Garderobe met haken 16 mm
Vinyl vloerbedekking
Badkamer
Badkamervloer betegeld i.c.m. Fibo Wall Panel
I.p.v. standaard
Rolhor 65 x 95
Elektrische design radiator incl. WCD
LED spot ø 70 mm. 220 V.

aantal spots = 2
Douchebak 90 x 90 i.p.v. 80 x 80
Toilet vrijhangend met inbouwreservoir i.p.v. standaard
Thermostaatkraan douche
Badmeubel, spiegel en spots
Wandcontactdoos
Melkglas in de badkamer
Slaapkamer groot
Rolhor 85 x 95
Inbouw wandcontactdoos met aarde
CAI-doos
Slaapkamer groot
Hotelschakeling
LED spot ø 70 mm. 220 V.
aantal spots = 2
Dimmer 220V i.p.v. schakelaar
Leeslampje met schakelaar
aantal leeslamp = 2
Boxspringbed 160 x 200 i.p.v. 140 x 200
Overgordijnen naar keuze
2 x hoge kast met bovenkast en koof
Dubbele wandcontactdoos
Vinyl vloerbedekking
Slaapkamer klein
Rolhor 65 x 95
LED spot ø 70 mm. 220 V.
aantal spots = 2
Leeslampje met schakelaar
aantal leeslamp = 2
Overgordijnen naar keuze

2 x Bovenkast 100
Boxspringbed 2x 80 x 200
Vinyl vloerbedekking
2 x dubbele wandcontactdoos
2 x Afgeschuind schapje boven bedden
Algemeen
Infrarood panelen verwarming gemonteerd aan plafond,
Thermostaat per vertrek in te stellen.

Kontakt

Verkäufer: gewerblich
Sailing World Yacht Brokers
Werner Höner
Telefon: +49.(0)436290 05 93
Telefax: +49.(0)436256 32
Mobil: +49.(0)170 / 541 65 55
http://www.sailingworld.eu
info@sailingworld.eu
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