TE KOOP Evenementenschip/woonboot

CESAR

ONTDEK CESAR
Maak kennis met Cesar. Cesar is een boot die aangemeerd ligt aan de Wiedauwkaai
in Gent. De warme en authentieke sfeer van de boot zorgt voor een uniek gegeven.
De capaciteit van Cesar is 90 personen, ideaal voor de organisatie van kleinschalige
evenementen rond muziek, theater, comedy, literatuur, … Voordrachten, cd-releases,
try-outs, boekvoorstellingen en intieme concerten behoren tot de mogelijkheden.
TE KOOP
Een uitstekend onderhouden woonboot van het type "spits" met eigen officiële
ligplaats, oppervlakte 200 m².
Gelegen aan de historische voorhaven van Gent, in het zicht van geklasseerde
loodsen, lofts, parkzones, nieuwbouwprojecten. Dit is een woongebied in volle
expansie en opwaardering, dichtbij de Muide op een boogscheut van het bruisende
centrum Gent. Volop gratis parking, net buiten de LEZ.
Naast de boot is er een eigen terras van 80 m² aan het water met aansluitend een
groenzone/buffer naar de straatkant toe, met privé toegangstrap.

Pas volledig gerenoveerd en momenteel ingericht als INSTAPKLAAR
evenementenschip (voor expo's recepties, boekvoorstellingen, cd releases, stand-up
comedy, akoestische of versterkte optredens...) met sfeervolle bar & meubilair,
professionele klankinstallatie, podium, koeltogen etc. In orde met alle keuringen,
concessies en vergunningen: TBV gekeurde elektriciteit, brandweerverslag,
brandverzekering, goedgekeurd casco, drankschenkvergunning, etc.
Gemakkelijk ook te gebruiken als kantoor, atelier, studio, woonschip met werkplaats,
oefenruimte, cultuur en evenementen boot. Dit schip biedt dus veel mogelijkheden
voor wonen en/of werken op het water.
Mogelijkheid om bovendeks een extra terras van 125 m² te maken voor een prachtig
uitzicht op het brede water. Het plaatsen van een modulaire (kantoor)unit behoort
eveneens tot de mogelijkheden en kan de bewoonbare oppervlakte uitbreiden met
meer dan 100 m². Hiervoor is geen enkele stedenbouwkundige vergunning vereist.
Eigen stroomaansluiting (het enige schip aan deze kaai met deze nutsvoorziening)
op 3 fasen 40 ampère. Ideaal om bv elektrische voertuigen op te laden, vlakbij het
schip.
Eigen drinkwateraansluiting, internet via orange flybox of Belgacom.
Verwarming met zuinige splinternieuwe stookoliebrander, nieuwe radiatoren.
Stookolietank 3.000 L, er kan ook gestookt worden met het milieuvriendelijke GTL of
biodiesel. Jaarlijks gemiddeld stookolieverbruik: ongeveer 800 liter.
Airco & ventilatiesysteem.
Jaarlijkse Kosten voor de ligplaatsconcessie: 722 € (wonen/werken) of 505 €
(wonen/socio culturele activiteiten). Eenmalig 4.900 € te betalen bij aanvang van de
concessie van 9 of 12 jaar, dit om de ligplaats te kunnen behouden bij eventuele
latere verkoop.
Geen KI, btw of registratierechten te betalen bij aankoop van het schip.
Zeer eenvoudige en gratis scheepskeuring om de 5 jaar bij EOC verzekeringen:
Deze boot heeft geen motor meer en kan makkelijk met een sleepbootje verplaatst
worden naar het droogdok op slechts 500 meter afstand. Keuze uit drie
scheepswerven in de directe omgeving.

ATTESTEN
Attest van deugdelijkheid
Brandweerverslag PUBLIEK
TOEGANKELIJKE INRICHTING 90 pers.
HORECA attest
Keuring elektrische
laagspanningsinstallatie
Keuringsrapport CV ketel +
reinigingsattest

NBKB
Brandweer Zone Centrum
Tot en met 01 uur
3 x 400V + N 40 Amp

FACILITEITEN
PODIUM
Podiumelement 750 kg hexa buiten 2x1m

6

Poten 20 cm 4 stuks

6

Set podiumklemmen 9 stuks

1

Set poten 80 cm 4 stuks

4

KLANKINSTALLATIE
AC895 topkast

4

JBL pro AC115S

1

XL11500 crown amp

1

Ampli XLI 2500 crown sub

1

Mengtafel Allen & Heath QU-16
Multikabel / stageblock 16 in, 4 out, 20 m

1
1

Micro Shure SM58

3

Micro Shure BLX 288E/SM58-M17 dual

1

Statief K&M 21090

4

Kabelset XLR Procab 3m

10

Kabelset XLR Procab 5m

10

Kabelset XLR Procab 10m

3

Floormonitor Eon 610 JBL

2

BLU-50

1

MTU895

4

AKOESTIEK
Akoestische plafondpanelen

20

Akoestisch Subwooferpaneel

1

VERDUISTERING

Fonddoek met zeilringen, vlamwerend

16 m

BRANDVEILIGHEID
Schuimblussers

3

Automatisch blusapparaat boven brander

1

MEUBILAIR
Barkrukken Thonet

30

Klapstoelen Retro Hout

50

SCHENKVOORZIENINGEN
Tapkranen

4

Professionele koeling met 4 deuren en
externe compressor

1

SANITAIR BLOK
MANNENTOILET met 3 urinoirs, 1 toilet en 1 wastafel.

VROUWENTOILET met 2 toiletten en 2 wastafels.

KEUKEN
5mx4m

VOORPIEK
2,75 m x 5 m extra ruimte, nog in te richten. Douche, slaapkamer, berging...

MACHINEKAMER
5,75 m x 5 m momenteel technische ruimte voor CV ketel, septische tank, koeling,
berging.

INFO
IMMO PLUS
https://www.immo-plus.be/NL/property/3125807/
Filip Vermeulen
0486 / 44.06.41
Jan Verfaillie
0495 / 49.74.19

