Beneteau Oceanis 42cc
Werf:
Bouwjaar:
Lengte over alles:
Breedte:
Diepgang:
Gewicht:
Motor:
Ligplaats:

Beneteau SA.
2003-2006, bouwnummer 303
13,23 m (13,5 m met boegspriet)
3,91 m
1,80 m
10 ton
Yanmar 4JH4 HTE (4 cyl)., 110 Pk
Medemblik op de wal

Extra uitrusting;
Veel grotere motor dan standaard, Yanmar 110 Pk i.p.v. standaard
56 Pk met nog maar weinig draaiuren, motorruimte gemakkelijk te
bereiken onder trap en via achterkajuit
Vast windscherm met klapbare buiskap boven kajuitingang met te
openen raam en aansluitende kuiptent
Indeling met grote zithoek aan SB en zeer ruime navigatiehoek met
grote “natte kast” aan BB ertussen aan SB, Kajuit met groot dubbel
bed en badkamer met wasbakje, pomptoilet en douchemogelijkheid
voorin, Reuze keuken met enorm veel opbergruimte in doorloop aan
BB naar achterkajuit. Achterkajuit met kingsize dubbel bed, make-up
tafeltje en ensuite badkamer met pomptoilet en separate douche.
Toilet met vuilwatertank voorin
Veel stahoogte en erg veel opbergruimte in gehele schip!
Tafel te vergroten
Veel handgrepen door het gehele schip
Bed in achterkajuit met “Neptune” matrassen en lattenbodem.
Bed voorin met lijzeiltje, hangstang in badkamer achterin
Rolmast met rolgrootzeil van North Sails vanuit de kuip te bedienen.
Gennaker, Genua en werkfok (2015-2016)
Gennaker met rolsysteem op Gennakerspriet
Electrische Lewmar ST 40 lier voor rolsystemen
Rolfok voor genua en aparte rolfok voor werkfok en stormfok
Lewmar lieren, allen selftailing
Zwemplatform inklapbaar in spiegel
Neerhouder/ophouder met interne gasveer
Spinnakerboom aan de mast opgeborgen
Raymarine c125 series met HD radar (2015-2016)
Raymarine ST 60 Windmeter en tridata
Raymarine ST 6001+ automatische piloot
Raymarine Ray 240 handmarifoon met actieve speaker bij
kaartentafel en extra hoorn op stuurstand en extra actieve marifoon
luidspreker in de kuip
Raymarine smartcontroller afstandsbediening
Stuurstand met 2e marifoon hoorn en plek voor afstandsbediening en
Plastimo kompas, Kuiptafeltje opklapbaar
Furuno NX 300 Navtex

Furuno GP 1650 color GPS/plotter bij kaartentafel
Radio-CD speler JVC met speakers binnen en in de kuip
Boegschroef Sleipner duoprop met joystickcontroller op
stuurstand
3-Kleuren en ankerlicht in masttop
Radarreflector Firdell Blipper
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar en 220V
stopcontacten in elke kajuit
Generator Dometic
Acculader 12V 60 A Pro Charge Ultra van Sterling Power
Veel 12V stopcontacten
Buitenboord motor steun op hekstoel
Accu controlepaneel
Elektrische ankerlier met CQR anker
Verwarming Webasto
Grote koelkast met vriesvak en 2 deksels
Drukwatersysteem met warm en koud stromend water
Dubbele spoelbak bij keuken
Extra voetpomp voor zeewater
Magnetron Whirlpool
Safe ingebouwd in hangkast achterkajuit
Rolgordijnen onder alle dekluiken
2-Pits gasfornuis met oven Eno
Grote JVC Flatscreen TV in salon
Diverse te openen patrijspoorten
Beide douches mengkranen
Te openen zeerailing BB en SB
Bimini (nog nooit gebruikt , thuis)
Alarm met IR detectoren
Dekwas slang
Lifeline ogen in kuip
Windex in masttop
Grote kikkers voor, achter en in het midden
Groot achterdek met 2 grote bakskisten
Vele andere zinvolle extra’s

Vraagprijs incl. BTW.: € 138.000,--

Supermooie Beneteau Oceanis 42cc! Erg goed uitgerust en in perfecte conditie ! Deze boot is
geheel klaar voor mooie lange zeiltochten. Door het vele comfort en de opbergruimte kunt u
hiermee gemakkelijk de wereld rond. Veel extra’s en gemakkelijk te varen met kleine bemanning!

