
 

 

Moody 40 „Alex (of Kip)“  
Werf:   Moody 
Bouwjaar:  1997   Nr. 1012 
Lengte over alles: 12,24 m    LWL: 10.3 m 
Breedte:  3,99 m 
Diepgang:  1,85 m 
Gewicht:  10,5 ton 
Motor:   Volvo Penta MD 22 LB (4 cyl.),  50 Pk 
Ligplaats:  Medemblik  
Extra uitrusting; 
Vast windscherm met klapbare buiskap boven kajuitingang met 
aansluitende kuiptent  
Teak dek op alle loopvlakken en in kuip 
Indeling met  grote zithoek aan BB en langsbank aan SB. Grote 
uitklapbare tafel met laden erin.  
Zeer ruime navigatiehoek aan BB met daarachter een extra kajuit met 
enkel bed en lijzeiltje en “natte kast”. Mooie kajuit voor het opbergen 
van veel grote zaken.  
Voorkajuit met groot V-bed en aparte badkamer met toilet en douche 
mogelijkheid en wastafel (met vuilwatertank)  
Grote keuken met enorm veel opbergruimte in doorloop aan SB naar 
achterkajuit.  
Achterkajuit met kingsize dubbel bed, make-up tafeltje en ensuite 
badkamer met pomptoilet wastafel en douchemogelijkheid. 
Motorruimte gemakkelijk te bereiken via achterkajuit aan BB en 
doorloop aan SB 
Goede stahoogte en erg veel opbergruimte in gehele schip! 
Veel handgrepen door het gehele schip 
Rolmast met rolgrootzeil van Seldén vanuit de kuip te bedienen. 
Rolfoksysteem met genua   
Staand want vernieuwd in 2017 
Gennaker (Sanders sails, weinig gebruikt) 
Spinnaker met alle benodigde blokken en schoten 
Lewmar lieren, meestal selftailing 
Zwemplatform in spiegel geïntegreerd   
Neerhouder/ophouder  
Spinnakerboom aan de mast opgeborgen 
Raymarine C80 classic plotter met radar (2008) 
Autohelm ST 50 Windmeter, VMG en tridata 
Autohelm ST 50 Navdata op stuurstand 
Echopilot Compact vooruit kijkende dieptemeter 
Autohelm ST 6000+ automatische piloot 
Vertex marifoon 
AIS radar systeem 
Epirb Mc Murdo 
Whitlock kompas, Kuiptafeltje opklapbaar aan stuurstand 
Furuno NX 300 Navtex 
Radio-CD speler Sony met speakers binnen en in de kuip 
 

3-Kleuren en ankerlicht in masttop 
Radarreflector Firdell Blipper 
Deklicht en stoomlicht. 
Loudhailorsysteem in mast 
Walaansluiting 220V en veel 220V stopcontacten  
Acculader 12V  
90 Amp dynamo met sterling regulator 
Omvormer 
Accu controlepaneel Mastervolt 
Elektrische ankerlier met Delta anker en  60 m ketting 
Extra anker voor op dubbele ankerrol. 
Gasbun voor 2 gasflessen 
Verwarming Eberspächer 5DL 
Grote koelkast met vriesvak 
Drukwatersysteem met warm en koud stromend water 
Dubbele spoelbak bij keuken 
Magnetron (2017) 
2-Pits gasfornuis met gril en oven Force 10 (2004) 
Diverse te openen patrijspoorten 
Beide douches mengkranen 
Douche op badplatform 
Te openen zeerailing BB en SB 
Bimini  
Alarm systeem 
Reddingsvlot 6-pers. in RVS houder op hekstoel 
Rubberboot Zodiac met Yamaha Malta buitenboordmotor  
BB-Motorsteun op hekstoel 
Automatische en hand bilge pomp 
Windex in masttop 
Ontvochtiger onder kaartentafel 
Grote kikkers voor, achter en in het midden 
Leiogen verstelbaar vanuit de kuip 
Achterdek met 2 grote bakskisten   
2 zonnepanelen, elk 40W met regulator voor lichtaccu’s 
1 flexibel zonnepaneel met regulator voor startaccu 
Maxprop vaanstand propeller 
Vele andere zinvolle extra’s 

Vraagprijs incl. BTW.:  € 99.995,--    

      
 

        

 
Mooie Moody 40! Goed uitgerust en in goede conditie. Door het vele comfort en de opbergruimte 
kunt u hiermee gemakkelijk de wereld rond. Gemakkelijk te varen met kleine bemanning! 


