€ 10.000,-

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

Kievit
€ 10.000,8.41 m
2.75 m
Polyester
1980

Naam:

Marcel Kuijpers

Tel :
Email:

0653228648
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Te Koop mooie Kievit 27.Deze zeer mooie familie boot met goede
zeileigenschappen wordt te koop aangeboden.Boot is van de 2de
eigenaar en zeer netjes bijgehouden en onderhouden.Boot heeft
ieder winter op de kant gestaan onder zeil. Zij gaat nu ook weer
eind oktober uit het water. Voor de snelle beslisser kan hier wat
extra's voor gedaan worden.Motor is altijd netjes onderhouden,
brandstof pomp gereviseerd, vervroeger vervangen, het hele
koelsysteem is kalk vrij gemaakt enz. Motor loopt netjes.Afgelopen
zomer nog enkele mooie reizen meegemaakt naar Grevelingen en
Limburg, boot gedraagt zich hiermee voortreffelijk. &nbsp;Veel
ruimte en opbergruimte aanwezig en er kunnen makkelijk 5

personen op slapen.De boot gaat 1-11-2020 weer uit het water,
voor de snelle beslisser een mooie gelegenheid.&nbsp;

Basisinformatie
Merk :

Kievit

Type :

27

Lengte (m) :

8.41

Breedte (m) :

2.75

Diepgang (m) :

1.40

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1980

Prijs :

10.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Waterverplaatsing (kg) :
Doorvaarthoogte (m) :

10.35

Ligplaats :

Boxmeer

Ligplaats Land :

Nederland

Motor
Bouwjaar motor :

1980

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

13

Vermogen in kW :

10

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Sail-drive

Brandstof :

Diesel

Verbruik (liter/uur) :

2

Kruissnelheid (in knopen) :

6

Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

32

Aantal accu's :

2

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Stuurautomaat/Autopilot :
Brandstofmeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.85

Aantal hutten :

2

Salon :
Dekbekleding :

Polyester

Toilet(ten) :

1

Koelkast :
Audio :
Kooktoestel :
Watertank (liters) :
Tafel :
Bekerhouders :

Exterieur
Antifouling :
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Zeilhoezen :
Zwemtrap :
Buiskap :
Kraan :
Stootwillen, lijnen :

50

Tuigage
Aantal zeilen :

4

Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Aluminium

Soort tuigage :

Topgetuigd

Verstaging :

Staaldraad

Grootzeil :
Fok :
Stormfok :
Genua :
Mast strijkinstallatie :

Veiligheid
Brandblusser :
Reddingsboei :
Zelflozende kuip :
Waterdichte deur :

Volledige Omschrijving
Te Koop mooie Kievit 27.Deze zeer mooie familie boot
met goede zeileigenschappen wordt te koop
aangeboden.Boot is van de 2de eigenaar en zeer netjes
bijgehouden en onderhouden.Boot heeft ieder winter
op de kant gestaan onder zeil. Zij gaat nu ook weer eind
oktober uit het water. Voor de snelle beslisser kan hier
wat extra's voor gedaan worden.Motor is altijd netjes
onderhouden, brandstof pomp gereviseerd, vervroeger
vervangen, het hele koelsysteem is kalk vrij gemaakt
enz. Motor loopt netjes.Afgelopen zomer nog enkele
mooie reizen meegemaakt naar Grevelingen en Limburg,
boot gedraagt zich hiermee voortreffelijk. Â Veel ruimte
en opbergruimte aanwezig en er kunnen makkelijk 5
personen op slapen.De boot gaat 1-11-2020 weer uit
het water, voor de snelle beslisser een mooie

