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Klaassen Vlet 10.20 bouwjaar 1982 
 
 

L.o.a. ca. 10,20m x 3,40m x 1,10m  doorvaarthoogte ca. 2,45m 
1x Volvo Penta MD40A, 6 cylinder diesel, 85 pk bij 3000 tpm, ca. 5175 uur 
met Velvet keerkoppeling 
 

 

 

€ 69.500,= 
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Klaassen Vlet 10.20 bouwjaar 1982 

Interieur:  

Teak 

Exterieur: 

Opbouw en romp: staal 

Indeling:  

Voorpunt:  

stahoogte 1,90m 
2 bedden in V-vorm (1,80m x 0,75m) voorzien van liefdesplank 

Kombuis:  

stahoogte 1,88m 
SB 4 pits Seppelfricke thermisch beveiligd gascomfort, rvs spoelbak,  
Electrolux koelkast 60 ltr gas/220V/12V 
BB Rheinstrom elektrisch toilet (vernieuwd), wastafel, douche en spiegel 
Fasto geyer in toiletruimte (vernieuwd) + afvoer 
BB hangkastje 

Salon:  

stahoogte 1,93m 
SB co-pilot zitting  
rechte bank (beslaapbaar 2,00 m x 1,10m) 
schuifluik met muggenhor 
BB stuurstand en kastenpartij 
Klaassentafel en stoel 

Achterkajuit: 

stahoogte 1,48m 
2 enkele bedden (1,95m x 0,85m) 
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Accessoires:  

Vetus elektrische boegschroef 

Shipmate 8300 marifoon 
Kent slingerraam 
handzoeklicht 
Simrad IS15 kompas 
Simrad kaartplotter/gps CE33 + diepte meter 
roerstandaanwijzer 
Victron acculader Centower 12 volt/40 amp. 
Jabsco dekwaspomp 
Jabsco lenspomp  
International Intercom 
Bosh ruitenwissers 

Vetus gasdetector (buiten werking) 
Vetus electrische ankerlier 
Racor omschakelbaar brandstoffiltersysteem 
(vernieuwd) 
Jabsco drinkwaterpomp 
6 accu's a 105 amp (2x start, 2x licht, 2x 
boegschroef) uit 2018 
Eberspacher D4L verwarming (2019) 
brandstoftank ca. 600 liter 
watertank ca. 600 liter 
Zomer zonnekap 
radarreflector 

 

Bijzonderheden:  

Romp/onderwaterschip/blanke hout gelakt in 2021. 
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