€ 24.500,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Moody Skipper
€ 24.500,8.48 m
3.25 m
Polyester
1980

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Loosdrecht Yachting
Oud Loosdrechtsedijk 165
1231 LV Loosdrecht
0355827715
www.loosdrechtyachting.nl

Omschrijving
buitenbesturing.
Deze motorsailer is in 1980 geïmporteerd uit Engeland als
mogelijk alternatief voor de Dartsailer.Deze motorsailer is in 1980
geïmporteerd uit Engeland als mogelijk alternatief voor de
Dartsailer. Importeur Jachtwerf te Muiden. In die periode was dit
schip het startschip van de Koninklijke Nederlandse Zeil &
Roeivereniging te Muiden en is voor vele watersporters wellicht
herkenbaar.
Zoals blijkt uit de folder had het schip voorheen een grote
gesloten stuurhut maar deze is in 2014 geheel aangepast aan de
wensen van nu. Grote zelflozende kuip waaronder twee
slaapplaatsen en een stuurhut voor het slechte weer. Binnen en

Volgnummer 3764, MOODY SKIPPER 28 MS, rondspant, 8,48m x
3,25m x 1,08m, bouwjaar ca. 1980, 1x 29 pk Thornycroft diesel,
romp polyester, aluminium raamlijsten, teak interieur, besturing
hydraulisch, kuiptent, wintertent, dynamo, Victron 15A acculader,
walaansluiting, navigatieverlichting, kompas, Sailor marifoon, 2/4
slaapplaatsen, zelflozende kuip, stuurhuis, boiler, onder water
toilet, kooktoestel , radio/CD

Basisinformatie
Merk :

Moody Skipper

Type :

28 Ms

Lengte (m) :

8.48

Breedte (m) :

3.25

Diepgang (m) :

1.08

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1980

Prijs :

24.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Polyester

Haven :

Bezichtiging Op Afspraak

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Thornycroft

PK vermogen :

29

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

1840

Navigatie & Elektronica
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Toilet(ten) :
Audio :
Kooktoestel :

Volledige Omschrijving
Deze motorsailer is in 1980 geÃ¯mporteerd uit
Engeland als mogelijk alternatief voor de Dartsailer.
Deze motorsailer is in 1980 geÃ¯mporteerd uit
Engeland als mogelijk alternatief voor de Dartsailer.
Importeur Jachtwerf te Muiden. In die periode was dit
schip het startschip van de Koninklijke Nederlandse Zeil
& Roeivereniging te Muiden en is voor vele
watersporters wellicht herkenbaar.
Zoals blijkt uit de folder had het schip voorheen een
grote gesloten stuurhut maar deze is in 2014 geheel
aangepast aan de wensen van nu. Grote zelflozende
kuip waaronder twee slaapplaatsen en een stuurhut
voor het slechte weer. Binnen en buitenbesturing.

Volgnummer 3764, MOODY SKIPPER 28 MS,
rondspant, 8,48m x 3,25m x 1,08m, bouwjaar ca. 1980,
1x 29 pk Thornycroft diesel, romp polyester, aluminium
raamlijsten, teak interieur, besturing hydraulisch,
kuiptent, wintertent, dynamo, Victron 15A acculader,
walaansluiting, navigatieverlichting, kompas, Sailor
marifoon, 2/4 slaapplaatsen, zelflozende kuip, stuurhuis,
boiler, onder water toilet, kooktoestel , radio/CD
Algemeen
Rompvorm: polyester
Accommodatie
Materiaal, kleuren: teak betimmering, recent veel
vernieuwd
Motor, electra, water
Warm water: boiler
Tuigage
Aantal masten: korte mast (5m) voor steunzeil, maar ook
beschikbaar is de originele mast van 10 meter
Uitrusting
Dekzeil(en): over volledig

