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Voor een leuk prijsje het water op. Welke watersporter wil 
dat nu niet? Daarom brengt YachtFocus net bij aanvang van 
de zomer deze Beste Koop Special uit waarin professionele 
bootverkopers hun boten voor een actieprijs de deur uit 
doen. Maar liefst 36 boten staan hier met hun van/voor-
prijzen gepresenteerd. Het mes snijdt aan twee kanten: de 
jachtmakelaar of -dealer verkoopt haar winkeldochters die 
plaats mogen maken voor nieuwe aanwas en u houdt er 

een mooie boot tegen een gunstige prijs aan over. Zo 
houdt u meteen wat geld achter de hand voor de eerste 
zomerse toer. Heeft u na het doorspitten van dit katern 
uw droomboot toch niet gevonden, kijk dan vooral verder 
in dit blad en op YachtFocus.com. Met ruim 10.000 
gebruikte boten en ruim 1.500 nieuwe boten zit er vast 
ook voor u een beste koop tussen.

36 boten voor extra lage prijzen

alleen in December

BK1

Grijp deze kans!

van / voor prijzen

Afmetingen: 15.00 x 4.40 x 1.30 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 1998
Motor(en): 2x Volvo 430 Pk

WWW.YACHT-GALLERY.COM

Yacht-Gallery
+31 (0)38-3867351 
of� ce@yacht-gallery.com

Speci� caties

Omschrijving

van € 145.000
voor

€ 132.500

Supernette Neptunus en van vele gemakken voorzien: 
open kuip, complete keuken, deuren en ramen 
van rvs, verwarming, airconditioning, 2 wc’s en 1 
douche. Zonneschermen voor alle ramen, nieuwe 
beschermhoezen voor stoelen, stuur, bank en tafel 
buiten. Beide brandstofpompen zijn in de winter 
van 2019 compleet gereviseerd. Tridata ingebouwd, 
motorbesturing gedeeltelijk vernieuwd en revisie van 
componenten. Inclusief overdekte ligplaats tot mei 2020!

NEPTUNUS 141 SEDAN FLY OK

Afmetingen: 10.80 x 3.80 x 1.00 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1990
Motor(en): Cummins C4, 80 Pk diesel

WWW.YACHT-GALLERY.COM

Yacht-Gallery
+31 (0)38-3867351 
of� ce@yacht-gallery.com

Speci� caties

Omschrijving

van € 65.000
voor

€ 57.500

Deze ruime Romanza Kruiser is van vele gemakken 
voorzien. Het is een fi jne boot om met meerdere 
personen op te overnachten. Goed onderhouden, in 
de herfst altijd fi lter en olie vervangen en heeft in een 
overdekte hal gestaan. In de afgelopen 13 jaar is bijna 
alle techniek in de boot vervangen en geüpgraded. 
Diverse reserveonderdelen zijn aanwezig. Verkoop 
exclusief bijboot, maar kan tegen een meerprijs 
gekocht worden. 

ROMANZA KRUISER
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Afmetingen: 10.80 x 3.48 x 1.35 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2001
Motor(en): Volvo MD2030 ca. 29 Pk

WWW.SAILINGWORLD.NL

Sailing World Yachtbrokers
+31 (0)514-569123
broker@sailingworld.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 54.500
voor

€ 45.000

Goed onderhouden Bavaria 34-2, privé gevaren 
en bijgehouden. Deze boot is o.a. voorzien van 
een rolgenua en grootzeil met lazyjacks. Rodkick, 
sprayhood, 29 PK motor, ondiepe kiel 1,35m, 
stuurautomaat, GPS, etc. Deze prachtige Bavaria 34-2 
kunt u bezichtigen in onze verkoophaven in Lemmer. 
Neem voor meer informatie contact met ons op.

BAVARIA 34-2

Afmetingen: 10.30 x 3.54 x 1.90 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2019
Motor(en): Volvo D1-30 ca. 29 Pk

WWW.DUFOUR-ZEILJACHTEN.NL

Dufour Yachts - Lemmer
+31 (0)514-569123
info@dufour-zeiljachten.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 184.000
voor

€ 159.000

Deze splinternieuwe Dufour 360 Grand Large is per 
direct beschikbaar voor komend zeilseizoen. Moabi 
interieur, 1x achterkajuit, 1.90 m. kiel, doorgelat 
grootzeil met keerfok, boegspriet, Adventure pakket en 
elektronica upgrade-pakket. Inruil is altijd bespreekbaar! 
Nieuwprijs inclusief transport en zeilklaar maken is 
€ 184.000! Neem voor meer informatie contact met 
ons op. 

DUFOUR 360 GRAND LARGE

Afmetingen: 13.30 x 3.98 x 1.80 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 1988
Motor(en): Volvo 55 Pk (2016)

WWW.SAILINGWORLD.NL

Sailing World Yachtbrokers
+31 (0)514-569123
broker@sailingworld.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 49.750
voor

€ 47.750

Leuke Bavaria 42 Lagoon met enorm veel ruimte onder 
dek. De boot is van 1988 en heeft daardoor wel wat 
onderhoud nodig. Kom naar onze verkoophaven en 
overtuig uzelf. Neem voor meer informatie contact met 
ons op.

BAVARIA 42 LAGOON

Afmetingen: 11.23 x 3.85 x 1.90 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2017
Motor(en): Volvo D1-30 ca. 29 Pk

WWW.SAILINGWORLD.NL

Sailing World Yachtbrokers
+31 (0)514-569123
broker@sailingworld.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 159.000
voor

€ 149.000

Schitterende Dufour 382 Grand Large, geleverd in juli 
2017 en alleen op de markt omdat de eigenaar een 
grotere wil bestellen. Uitvoering met drie hutten, langs 
kombuis, Moabi interieur, Adventure version. Deze 
boot is in onze verkoophaven te bezichtigen na het 
maken van een afspraak. Belt of mailt u ons voor een 
bezichtigingsafspraak.

DUFOUR 382 GRAND LARGE
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Afmetingen: 13.20 x 4.20 x 1.20 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1991
Motor(en): DAF 615, 115 Pk, 2800 uur

WWW.BOOTBEMIDDELING.NL

Bootbemiddeling.nl
+31 (0)418-632023
info@bootbemiddeling.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 119.500voor
€ 114.500

Dit robuuste open kuip schip ligt bijzonder stabiel op 
het water en heeft zeer veel ruimte aan boord. Een 
mooie ruime kuip met teak, boegschroef, heteluchtver-
warming, 6 accu’s (2015) + 2 accu’s (2018) voor boeg-
schroef etc... In 2018 nieuwe antifouling en anodes 
aangebracht. Verder voorzien van 2x camera + monitor, 
zonnepaneel 295W, omvormer 2000W, electrische 
ankerlier en bijboot met 4 Pk buitenboordmotor. 

KOOPMANS 44 OK

Afmetingen: 19.44 x 4.34 x 1.65 m.
Materiaal: Hout
Bouwjaar: 1956
Motor(en): 2x Volvo Penta D7A-A TA 237 Pk

WWW.BOOTBEMIDDELING.NL

Bootbemiddeling.nl
+31 (0)418-632023
info@bootbemiddeling.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 599.000voor
€ 499.000

Dit klassieke motorjacht “Silverling”, gebouwd in 1956 op 
de Silver scheepswerf in Rosneath, werd in 2008 volledig 
gerenoveerd voor meer dan 1,2 miljoen euro. Alle tech-
niek, bedrading en leidingen aan boord zijn in 2008 nieuw 
geïnstalleerd: motoren+aandrijfl ijn, generator, omvormer, 
hydraulisch systeem etc... Deze moderne technologie in 
combinatie met een hoog volume watermaker en satel-
lietcommunicatie geeft u de mogelijkheid om de wereld 
alleen of met uw gasten in luxe en stijl te verkennen.

SILVER 64

Afmetingen: 11.60 x 3.90 x 1.10 m. 
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 2007
Motor(en): Vetus Deutz 114 Pk, 897 uur

WWW.BOOTBEMIDDELING.NL

Bootbemiddeling.nl
+31 (0)418-632023
info@bootbemiddeling.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 124.000voor
€ 119.000

Keurig schip met veel ruimte en royale stahoogte, twee 
slaapplaatsen met eigen toiletruimte in de voorcabine, 
een ruime keuken met dinette, een groot frans bed in de 
achtercabine, voorzien van een separate douche en toilet. 
O.a. uitgerust met boegschroef, hekschroef, generator 
en omvormer, autopilot. In 2017 is er groot onderhoud 
uitgevoerd aan motor, generator en Webasto verwarming 
en zijn in april 2019 de antifouling en anodes vervangen. 
Marifoon, GPS-plotter met AIS en TV met DVD 2017.

MARHEN 1160 AK

Afmetingen: 13.70 x 4.20 x 1.25 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 2001
Motor(en): Vetus Deutz 159 Pk, 1950 uur

WWW.BOOTBEMIDDELING.NL

Bootbemiddeling.nl
+31 (0)418-632023
info@bootbemiddeling.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 199.000voor
€ 174.000

Een prachtig ingetimmerd en goed onderhouden schip 
met zeer plezierige vaareigenschappen, ook op het 
grote water, CE-categorie B. Vier vaste slaapplaatsen 
en een separate douche en toiletruimte maken dit schip 
uitstekend geschikt voor het reizen met gasten.

VRIPACK 1350 SPIEGEL KOTTER
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Afmetingen: 12.80 x 4.35 x 1.27 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 2002
Motor(en): Perkins M135 135 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 249.000 

voor

€ 199.000 

Traditionele Alm met achterkajuit, door de werf met 
kersen ingetimmerd jacht. Royaal achterdek met 
sprayhood, bimini en teak. Ruime salon met L-vormige 
bank en veel bergruimte en twee hutten. Separate 
douche en separaat toilet met wasbak en bergmeubel, 
ruime kombuis en Frans bed in eigenaarshut. Schiphuis 
eventueel ter overname.

ALM SPITSGAT KOTTER 12.80 AK

Afmetingen: 12.00 x 3.20 x 0.70 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1985
Motor(en): Nanni 200 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 35.000 
voor

€ 25.000 

Perfect onderhouden en met royale kuip uitgevoerde 
Ex-Patrouille door de werf met mahonie ingetimmerd. 
Ruime salon met mogelijkheid van een tweepersoons 
bed, een voorschip met een kombuis en hut met twee-
persoons bed. Handbediend toilet in voorschip, salon 
met drie harmonicadeuren.  

EX-PATROUILLE 12.00 OK

Afmetingen: 12.30 x 3.87 x 1.15 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2008
Motor(en): Volvo D-4 260 260 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 229.000 

voor

€ 179.000 

Perfect onderhouden trawler met fl ybridge en twee 
hutten, boeg- en hekschroef en ook nog een aggregaat 
aanwezig. 2x Gecombineerde douche/toiletruimte met 
wasbak en bergmeubel, salon met tweede stuurstand 
en L-vormige bank, ruim kombuis en Frans bed in 
eigenaarshut.

BALTIC TRAWLER 40 SUNDECK

Afmetingen: 10.50 x 3.40 x 1.00 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1975
Motor(en): Peugeot Indenor 65 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 45.000 
voor

€ 39.500

Perfect onderhouden traditionele Pikmeerkruiser met 
open kuip, door de werf met mahonie ingetimmerd 
jacht. Royale open kuip bank en kuiptent. Ruime ver-
zorgde salon met stuurstand en L-vormige bank en veel 
bergruimte en mogelijkheid van twee extra slaapplaat-
sen. Elektrisch toilet met wasbak en bergmeubel, ruime 
kombuis en twee V-vormige bedden in eigenaarshut.

PIKMEER 10.50 OK
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Afmetingen: 12.90 x 4.05 x 1.15 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 2005
Motor(en): Vetus Deutz DT-A-44 140 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 189.000 

voor

€ 179.000

Traditionele Pikmeerkruiser met open kuip, door de 
werf met mahonie ingetimmerd jacht. Royale open kuip 
in teak met ronde bank en kuiptent. Ruime salon met 
L-vormige bank en veel bergruimte en mogelijkheid van 
twee extra slaapplaatsen. Gecombineerde douche/
toiletruimte met wasbak en bergmeubel, ruime kombuis 
en Frans bed in eigenaarshut.

PIKMEER 12.50 OK ROYAL

Afmetingen: 11.00 x 3.50 x 1.10 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1988
Motor(en): DAF 85 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 59.000 
voor

€ 55.000

Perfect onderhouden en met royaal achterdek 
uitgevoerde Valk door de werf met teak ingetimmerd. 
Ruime salon met L-vormige bank en tweede 
stuurstand, een voorschip met een kombuis en ruime 
dinette. Voorin ook een V-vormig bed voor twee 
personen. Handbediend toilet bij eigenaarshut. 
Refi t 2017. 

VALKKRUISER 11.00 AK

Afmetingen: 11.50 x 3.70 x 0.95 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 2004
Motor(en): Mercedes OM-617 80 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 125.000 

voor

€ 119.000

TT Ranger met open kuip, chique met kersenhout 
ingetimmerd jacht. Royale open kuip met banken en 
spiegeldeur naar zwemplateau. Salon met L-vormige 
bank met mogelijkheid van twee extra slaapplaatsen. 
Gecombineerde douche/toiletruimte met wasbak 
en bergmeubel, ruime kombuis en Frans bed in 
eigenaarshut.

TT-RANGER 11.50 OK

Afmetingen: 10.20 x 3.45 x 1.10 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1987
Motor(en): Ford 85 Pk diesel

WWW.SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

Smits Jachtmakelaardij
+31 (0)10-5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 59.500 
voor

€ 49.500

Perfect onderhouden en met royale kuip uitgevoerde 
vlet door de werf met mahonie ingetimmerd. Ruime 
salon met mogelijkheid van een tweepersoons bed, een 
voorschip met een kombuis en hut met tweepersoons 
bed. Handbediend toilet in voorschip, salon met drie 
harmonicadeuren.   

VAN PELT VLET 10.20 OK
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Afmetingen: 7.32 x 2.57 x 0.61 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2004
Motor(en): MerCruiser 5.0L.

WWW.DEBA.NL

DEBA Marine b.v.
+31 (0)316-541692
info@deba.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 32.500
voor

€ 29.750

Een mooie en ruime boot om heerlijk een weekend of 
een week op het water door te brengen. O.a. voorzien 
van een ruime toiletruimte met onderwatertoilet met 
vuilwatertank, met tevens een douche gelegenheid. 
Tevens met een zo goed als nieuwe cabriokap.

BAYLINER 245 CIERA

Afmetingen: 12.10 x 3.85 x 2.25 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 1986
Motor(en): BMW 50 Pk 

WWW.SYWORKUM.NL

Scandinavian Yachts Workum
+31 (0)515-542108
info@syworkum.nl

SCANDINAVIAN YACHTS 
WORKUM

Speci� caties

Omschrijving

van € 99.500voor
€ 95.000

Snelle Finse zeiler, zeer compleet en door de jaren heen 
goed onderhouden. Een mooi gelijnd jacht voor de 
echte sportieve zeiler.

JONMERI 40

Afmetingen: 6.40 x 2.40 x 0.65 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2013
Motor(en): MerCruiser 5.0MPI

WWW.DEBA.NL

DEBA Marine b.v.
+31 (0)316-541692
info@deba.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 36.250
voor

€ 34.950

Een prachtige boot voor de ware watersportliefhebber, 
voorzien van luxe kuipstoelen, een groot zonnedek en 
een wakeboard Tower.

LARSON 2100 LSR

Afmetingen: 10.60 x 3.23 x 1.50 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 1994
Motor(en): Volvo Penta 28 Pk

WWW.SYWORKUM.NL

Scandinavian Yachts Workum
+31 (0)515-542108
info@syworkum.nl

SCANDINAVIAN YACHTS 
WORKUM

Speci� caties

Omschrijving

van € 78.500voor
€ 75.000

Deze Malö is altijd door de werf onderhouden en heeft 
voor stalling binnen gestaan. Ook geschikt voor het 
binnenwater door zijn geringe afmetingen en diepgang.

MALÖ 34
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Afmetingen: 11.30 x 3.66 x 1.98 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2002
Motor(en): Volvo Penta 30 Pk

WWW.BACHYACHTING.COM

Bach Yachting
+31 (0)32-0746046
info@bachyachting.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 69.000voor
€ 59.000

Laatst gebouwde Spirit 36S naar ontwerp van Jac de 
Ridder. Deze Spirit is uitgerust met drie hutten. Ze is 
een solide en veilige cruiser voor vrienden en familie 
met goede prestaties onder zeil. De helmstok biedt 
perfecte controle over het schip. CE-A gecertifi ceerd. 
Ze is te bezichtigen in Lelystad, neem contact op voor 
meer informatie.

SPIRIT 36S

Afmetingen: 13.40 x 4.00 x 1.20 m.
Materiaal: GRP
Bouwjaar: 1994/2015
Motor(en): 2x Cummins 300 Pk

WWW.V-YACHTING.COM

V-Yachting
+31 (0)6-19383393 of +31 (0)6-53262923
info@v-yachting.com

Speci� caties

Omschrijving

van € 87.500 voor
€ 69.500 incl. BTW

Uitzonderlijk mooie Sea Ray, in perfecte staat. Boeg- en 
hekschroef. Elektronische afstandsbesturing. Zuinige 
motoren! Nieuw: sprayhood, kuiptent, bekleding, ver-
warming, airco. Ruime zithoek in de kuip en sfeervolle 
lounge. 2x 2 pers. hutten. Toilet/douche, moderne 
galley; koelkast, vriezer, magnetron, oven, 3-pits koken. 
2x TV, Radio/CD.

Wij zijn HISWA Qualifi ed Yacht & Ship Broker.

SEA RAY 400 EC

Afmetingen: 6.60 x 2.60 x 0.70 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2016
Motor(en): Vetus 52 Pk

WWW.SEAFURY.NL

Seafury
+31 (0)71-3318841
info@seafury.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 49.900voor
€ 47.500

Jong gebruikte Sixty6 afkomstig van eerste eigenaar. 
Met Vetus 52 Pk motor, kunstteak, boegschroef, 
kuipverlichting, radio, koellade, biminitop, navigatie-
verlichting, rvs handgreep, luxe losse klokken en meer!

ANTARIS SIXTY6

Afmetingen: 8.00 x 2.55 x 0.60 m.
Materiaal: Aluminium
Bouwjaar: Nieuw 2019
Motor(en): Yanmar 57 Pk

WWW.DEEPWATERYACHTS.COM

Deep Water Yachts
+31 (0)70-4275049
info@deepwateryachts.com

Speci� caties

Omschrijving

van € 162.000
voor

€ 112.000

Met de Korvet 8 Calm vaart u met gemak lange 
afstanden op comfortabele snelheid (topsnelheid ruim 
24 km/u). Met boegschroef, vier vaste slaapplaatsen, 
een douche en toilet, verwarming en warm stromend 
water is de Korvet 8 Calm een ideale boot voor 
serieuze tochten op rivieren en binnenwateren. Door 
de compacte afmetingen en uitvoering in aluminium is 
deze boot goed trailerbaar en onderhoudsarm.

KORVET 8 CALM



alleen in December

KoopBeste
2019

BK8

Afmetingen: 11.20 x 3.30 x 0.85 m.
Materiaal: Polyester
Bouwjaar: 2018
Motor(en): 2x Mercury Verado 350 Pk

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 219.500voor
€ 199.000

Deze Axopar verkeert in showroomconditie, +/- 120 
draaiuren, custom Esthec dek, Wetbar uitvoering met 
nieuwe anti-fouling. Uitgerust met Garmin autopilot, 
Garmin kaartplotter, fi shfi nder, VHF en Mercury 
Vesselview. Verder voorzien van twee koelkasten, 
buitendouche, elektrisch toilet en Webasto hete 
luchtkachel. Te bezichtigen in onze showroom.  

AXOPAR 37 SPORTS CABIN

Afmetingen: 11.98 x 3.75 x 1.10 m.
Materiaal: Staal 
Bouwjaar: 2010
Motor(en): Volvo Penta 110 Pk 5 cil. diesel

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 219.000voor
€ 199.500

Deze Jetten verkeert in vrijwel nieuwstaat en is zeer 
rijk uitgerust met o.a. boeg- en hekschroef met 
afstandsbediening, Raymarine kaartplotter en autopilot. 
De accommodatie bestaat uit een ruime salon met 
kombuis, een natte cel met gescheiden douche, een 
gastenhut met stapelbed en een ruime eigenaarshut. 

JETTEN BULLY 40 SEDAN

Afmetingen: 9.00 x 3.30 x 1.75 m.
Materiaal: Woodcore 
Bouwjaar: 2014
Motor(en): Bukh 20 Pk diesel

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 29.500
voor

€ 24.750

Dit schip is door de huidige eigenaar met veel oog 
voor detail afgebouwd. De Dacron Hagoort zeilen 
zijn van 2014 en z.g.a.n. (grootzeil, genua 1+3). 
De accommodatie bestaat uit een voorhut met 
tweepersoonsbed, een salon met twee ruime banken. 
Een kombuis met cardanisch gasstel, een natte cel met 
onderwatertoilet en een ruime hondenkooi.  

VAN DE STADT JUPITER 30 

Afmetingen: 11.50 x 3.20 x 1.20 m.
Materiaal: Staal 
Bouwjaar: 1972
Motor(en): DAF DA475 6 cilinder diesel

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 29.500
voor

€ 24.750

De motor heeft +/- 500 draaiuren na revisie. De 
boot is uitgerust met een dubbele stuurstand, Vetus 
boegschroef, kantelbare navigatiebeugel, rvs reling 
en zonnepaneel. De accommodatie bestaat uit één 
achterhut, stuurhuis met L-bank en in het voorschip 
een ruime kombuis met meer dan genoeg kastruimte 
voor langer verblijf aan boord en een grote dinette.  

HECKKRUISER 11.50 GSAK



van / voor prijzen

KoopBeste
2019

BK9

Afmetingen: 16.30 x 4.35 x 1.70 m.
Materiaal: Staal 
Bouwjaar: 1965
Motor(en): 2x Vetus Deutz DT66425E 170 Pk

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 299.000voor
€ 249.000

Dit schip is toegelaten tot de Feadship Heritage Fleet 
en uitgerust met hydraulische boegschroef, stabilizers 
en Mastervolt Whisperpower generator. De motoren en 
gearboxes zijn in 2009 vervangen, ca. 520 draaiuren. 
De accommodatie bestaat uit een ruime salon en een 
open keuken met dinette. In totaal zijn er drie hutten 
met zes slaapplaatsen en twee natte cellen. 

FEADSHIP VAN LENT 16.30 TWIN

Afmetingen: 5.58 x 2.51 x 0.38 m.
Materiaal: Polyester 
Bouwjaar: 2000
Motor(en): Mercury 150 Pk Optimax

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 22.500
voor

€ 19.500

Deze boot is nieuw door ons geleverd, alle 
(onderhouds)facturen zijn aanwezig, zoetwater boot. 
Inclusief Freewheel gekeurde wegtrailer. 

BOSTON WHALER 18 OUTRAGE

Afmetingen: 10.50 x 3.50 x 1.10 m. 
Materiaal: Staal 
Bouwjaar: 1984
Motor(en): Volvo Penta 90 Pk 6 cilinder diesel

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 39.500
voor

€ 34.750

De kimkielen maken het mogelijk om droog te vallen. 
De boot is uitgerust met een Vetus boegschroef en 
dubbele besturing. De accommodatie bestaat in het 
achterschip uit een grote keuken met dinette. In het 
midden een salon met L-bank en in het voorschip een 
tweepersoons hut en een natte cel.

DOGGERSBANK SPIEGELKOTTER

Afmetingen: 9.85 x 3.23 x 1.45 m.
Materiaal: Polyester 
Bouwjaar: 1998
Motor(en): Volvo Penta 2020 18 Pk diesel

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
makelaardij@kemperswatersport.nl

Speci� caties

Omschrijving

van € 37.500
voor

€ 34.750

Vaste schroefas, autopilot, radar, 2x GPS en 2x VHF. 
Onderwaterschip preventief met epoxy behandeld. 
Het exterieur is extra onderhoudsarm afgewerkt. 
De accommodatie bestaat uit twee hutten met vier 
vaste slaapplaatsen, plus twee extra slaapplaatsen 
op de salonbanken. De keuken is uitgerust met een 
cardanisch gasstel + oven. Warmwater d.m.v. een 
boiler. Binnen + buitendouche.

BENETEAU OCEANIS 311



alleen in December

KoopBeste
2019

BK10

Afmetingen: 11.95 x 3.70 x 1.25 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1990
Motor(en): Ford Lehman 120 Pk diesel

WWW.LOOSDRECHTYACHTING.NL

Loosdrecht Yachting
+31 (0)35-5827715
info@loosdrechtyachting.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 76.500voor
€ 69.500

Na jarenlang vaarplezier tijd voor een ander hoofdstuk. 
Nu in prijs aangepast, deze fraai onderhouden 
kotter met teak interieur. Multiknikspant, boegschroef, 
aluminium raamlijsten, besturing hydraulisch, hand 
ankerlier, zwemtrap, Victron 12/50 acculader, Vloeistof 
kompas, Sailor marifoon, 4/6 slaapplaatsen, geyser, 
onder water toilet, Webasto hetelucht verwarming en 
radio/CD/TV.

COMBI KOTTER

Afmetingen: 10.60 x 3.40 x 1.00 m.
Materiaal: Staal
Bouwjaar: 1992
Motor(en): Vetus 62 Pk diesel

WWW.LOOSDRECHTYACHTING.NL

Loosdrecht Yachting
+31 (0)35-5827715
info@loosdrechtyachting.nl 

Speci� caties

Omschrijving

van € 49.500voor
€ 36.500

Wegens omstandigheden voor scherpe prijs te koop. 
Multiknikspant vlet met open kuip, boegschroef, 
aluminium raamlijsten, zwemtrap, kuiptent, acculader, 
walaansluiting, Vetus electrisch kompas, Vetus 
dieptemeter, Shipmate marifoon, stuurstandaanwijzer, 
2/4 slaapplaatsen en Trumatic hetelucht verwarming.

FRIESCHE VLET OK

YachtFocus.com

Meer goed 
geprijsde 

boten? 


