
Zo goed als nieuwe Sun Odyssey 389 in bijna volledige uitrusting,vaarklaar.
De ligplaats  (zomer en winter) kan worden overgenomen voor 2022 en 2023.
Het zeiljacht 'Dwarsloeper' is een zeer zeldzaam gebouwde kiel en midzwaard versie van de SO389 met dub-
bel roer en A-categorisatie, waarmee je ook met het midzwaard omhoog goed en veilig kunt zeilen.
De constructie van de dubbele roeren is zo versterkt dat u er zonder aarzelen mee kunt droogvallen en dus
heerlijk kunt uitrusten of overnachten in ondiep water in baaien en lagunes buiten de havens.

Basisgegevens: Jeanneau Sun Odyssey 389
Bouwjaar: 2016
Lengte: 11,75 m
Breedte: 3,76 m
Diepgang: 1,10 - 2,25 m (kiel/midzwaard uitvoering)
Besturing: dubbel roer
Materiaal: glasvezel versterkt polyester
Kleur romp: wit
Drinkwatertank: 200+130 l
Vuilwatertank: 80 l
Voortstuwing: saildrive Motor: Yanmar 3YM30 29 pK/ 21Kw Sail drive (320 motoruren)
Brandstof: diesel
Brandstoftank: 130 l

Onderhoud & verzorging: 
Motor: jaarlijks onderhoud door gespecialiseerd bedrijf
Antifouling: jaarlijks nieuw door gespecialiseerd bedrijf
 Romp & dek: jaarlijks polijsten en conserveren door gespecialiseerd bedrijf
Jaarlijkse winterstalling in beschermde binnenruimte

Zeilen:
Grootzeil: 35 m², met horizontale snit van "High Strength" Polyester
Genua: 35 m², 132 % standaard genua met horizontale snit van "High Strength" Polyester
Code0: 55 m², met triradiale snit van Mylar-Aramide laminaat,
Selden-Furling Gennaker: 88 m², Selden-TopDown-Furling
Asymetrische Lazy bag van Sunbrella® stof Taupe met geïntegreerde Lazy Jacks
Technische uitrusting:
verbruiksaccu's 3x 80 Ah AGM, nieuwe 2020 startaccu 1x 80 Ah,
nieuwe 2020 boegschroef met 2 extra AGM accu's
koud en warm watercircuit onder druk met  kunststof leidingen watersysteem voor zwaar gebruik met ex-
pansievat, 25 lt warmwaterboiler verwarmd door 220 V/motorkoelwater .
Diesel-verwarming in salon, badkamer en beide hutten .
alle lichten met LED in salon en achterste hutten, leeslampjes in alle hutten, extra luiken,
handmatige lenspomp in kuip en elektrische lenspomp met schakelaar

Dek:
Teakdek en teak in kuip
 Zwemplateau met teak en zwemtrap, voetlijst, rub rail in teak uitgevoerd.
Massief houten kuiptafel met opklapbare zijkanten en massief houten middenblad,
alle lijnen en schoten omgeleid naar kuip voor single-handed zeilen,
kuipdouche warm/koud,
dubbele stuurstand, stuurwielen bekleed met leer,
Genua lieren: 2x Harken 40.2 selftailing
Kajuitlieren: 2x Harken 35.2 selftailing
2 stuks. lierzwengels,
2x zakken voor lijnen,
grote buiskap van Sunbrella® stof Taupe



grote kuiptent met verwijderbare raam elementen
LED kuipverlichting, buitenluidsprekers,
6 grote landvasten, voor, midscheeps, achter
elektrische ankerlier, 28 m ketting en delta anker
Navigatie verlichting in LED

Nautische apparatuur:
 2x kompas, echolood/log, B&G plotter Zeus T9 in cockpit, stuurautomaat, 2x B&G Triton instrumenten op
beide stuurkolommen, 1x B&G Triton2 op nav table achteraf ingebouwd.
 Marifoon met buitenstation, oplaadbare handheld marifoon.
B&G Structure Forward Scan
AIS zenden & ontvangen.(transponder)

Kombuis/Salon:
 grote eettafel, langsbank & zithoek met veel opbergruimte,
2 pits gasfornuis met oven , koelkast.
 navigatiehoek met opbergvakken,
radio en 2 luidsprekers binnen en 2 luidsprekers buiten

Hutten: 
2 ruime tweepersoonshutten, beide uitgerust met comfort matrassen, a
lle luiken met rolluiken en vliegenhorren
 1 badkamer met toilet en douche, plexiglas scheidingswand voor douche
1 grote bakskist, ook toegankelijk vanuit de badkamer, uitgerust met extra bergvak
Salonzithoek kan worden omgebouwd tot een kooi, extra kussens beschikbaar .

Ligplaats : Jade , Duitsland

Opmerking: 
De verkoop is van particulier met uitsluiting van garantie en waarborg.
Deze beschrijving dient alleen ter algemene identificatie van de boot.
Fouten, omissies en tussenhandel voorbehouden.


