Algemeen

M004 Luna 40 - Bella Luna
Gegevens
Type
Code
LxBxD
Doorvaarhoogte
Motor
Hutten
Kooien
Vertrekhaven
Provincie
Vaargebied
Zeilen
Waarborgsom
Eindschoonmaak

Luna 40
M004
12,30 x 4,25 x 1,10 m
2,45 m
Yanmar, 110 pk, diesel
2 + kajuit
4/6
Loosdrecht
Utrecht
Binnenwateren Nederland incl.het IJsselmeer.
EUR 900,00
EUR 90,00

Opmerkingen en extra informatie
ZEER LUXE MOTORJACHT. HET ULTIEME JACHT VOOR DE
ERVAREN SCHIPPER.
Deze Luna 40 in Loosdrecht, te huur bij Own Ship yachtcharter, heeft
als bouwjaar 2012. Het schip is in nieuwstaat. Het begrip
‘ruimtewonder' wordt wel vaker gebruikt in de botenindustrie. Als dit
begrip ooit op zijn plaats was, dan toch wel voor deze van alle luxe
voorziene Luna 40. Door de nieuwe rompvorm en constructie ontstaat
er veel binnenruimte. De riante eigenaarshut in het voorschip is
ingedeeld met een vrijstaand tweepersoonsbed. Verder is er nog een
tweepersoons hut en de mogelijkheid van twee slaapplaatsen in de
salon. Daarnaast beschikt het voorschip over een ruim toilet met
wastafel en een separate doucheruimte. De meubels in de salon
hebben één niveau, waardoor er een rustig en harmonieus totaalbeeld
ontstaat. Het schip is voorzien van een boeg en een hekschroef voor
optimaal vaarplezier.
De salon heeft een groot doorzichtig schuifdak. Het schip heeft wit
leren bekleding, verwarming in de kuip en speakers in de kuip. Het
schip heeft 3 plasma televisies met DVD en Digitenne.
Er is een Nespresso koffiezetapparaat aan boord.
Desgewenst kunt u kiezen uit een FIRST CLASS uitgebreid
handdoeken- en linnenpakket.(Beddegoed, lakens en handdoeken)
Vaargebied: de binnenwateren van Nederland inclusief het
IJsselmeer.

Uitrusting
kompas
dieptemeter
GPS
electronische kaartplotter
radio cd-speler met MP 3 aansluiting
3 x plasma tv met DVD en Digitenne
warm en koud stromend water
toilet
douche
buitendouche
twee pits keramische kookplaat
koelkast
magnetron met oven
diepvries
hetelucht verwarming
vuilwatertank
omvormer 12 / 220V
acculader
walstroomaansluiting
elektrische ankerlier
boegschroef
hekschroef
zonnepanelen
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M004 Luna 40 - Bella Luna
kuiptent
zwemplateau
zwemtrap
inventaris voor 6 personen

Extra uitrusting
6 x automatische reddingsvesten
Dekbedden en kussens aanwezig. U dient zelf voor overtrekken te
zorgen.
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Foto's

M004 Luna 40 - Bella Luna
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