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Super Van Craft type 16.70, bouwjaar 1997 
Stalen opbouw met teakhouten stuurhuis (kofferdekmodel) 

 
 

L.o.a. circa 16,70m x 4,60m x 1,50m 
2 Cummins motoren (circa 2500 uren), 160 pk bij 2500tpm, 
met Hurth hydraulische keerkoppelingen. 

 

 

Prijs € 299.000,= 
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Super Van Craft type 16.70, bouwjaar 1997 
 
Interieur:  

Teak  

Exterieur:  

Stalen opbouw met teakhouten stuurhuis  

Indeling van voor naar achter:  

Voorhut:  

stahoogte 2,09m 
vrijstaand twee-persoonsbed (2,00m x 1,30m) met rondom kastenpartij (leg- en hang) 
teakhouten vloer 
Samsung TV met afstandbediening  

 
Kombuis:  

stahoogte 2,15m 
BB kombuis met natuurstenen aanrechtblad, Sharp grill/hot air, 
Dometic koel/vriescombi ( 150L/24L) (2012), afzuigkap  
Siemens 4-pits inductiekookplaat, Siemens vaatwasser, 
SB ruime U-dinette ( beslaapbaar 2,00m x 1,15m) 
bergruimte onder teakhouten keukenvloer 

 
Salon:  

stahoogte 2,14m 
BB grote bank met Klaassen tafel en fauteuils 
SB bar en kastenpartij,  
halogeenspots en koofverlichting 
schuifluik met  Luxaflex muggenhor 
Kenwood radio/cd, Philips TV 

 
Eigenaarshut:  

stahoogte 1,95m 
SB ruime garderobe met legkast ,  
toiletruimte met natuurstenen blad, wastafel met spiegel,Mobiflash electrisch toilet. 
BB betegelde douche met Grohe thermostaatkraan, wastafel met natuurstenen blad en spiegel,  
Vasco handdoekradiator 
Siemens wasmachine & Siemens droger 
Frans 2-persoonsbed  (2,10m x 1,60m) met verstelbare elektrische lattenbodems, 
rondom hang- en legkasten, 
Blaupunkt radio/cd 
kluisje 
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Stuurhut:  

stahoogte 2,10m 
zeer luxe verstelbare stuurstoel en L-vormige zit, 
schuifluik met Luxaflex muggenhor, teakhouten vloer 
Dometic koelkast 40L 
Pioneer radio/CD  

Accessoires:  

Attema hydraulische boeg- en hekschroef 27pk 
met afstandbediening 
Koop Nautic Searoc stabilizers Maxi Fins 
Kabola CV  B14 tapspiraal, radiatoren met 
thermostaatkranen , klokthermostaat 
Onan generator 12 Kw (circa 1600 uur)  
Air Marine airco door het gehele schip 
Simrad CX44 kaartplotter  
Shipmate RS 8300 marifoon 
Raytheon intercom 
monitorcamera op BB- en achterzijde 
Robertson dataline: kompas, diepte, log en 
windset 
Robertson pilot AP300 
ITT zoeklicht 
SWF parallel-ruitenwissers met sproeiers 
 

Racor voorfilters 500FG in combi met Algea-x 
brandstofmagneten 
lenspomp 
Jabsco drinkwaterpomp 
scheidingstrafo 
Victron Quatro 5000 watt/120 ah lader/omvormer 
(2021) 
Victron Skylla TG lader 24volt/50 ah 
2x Victron AGM à 80 Ah generatoraccu's  
4x Victron AGM à 120 Ah startaccu's  
8x Victron AGM à 220 Ah verbruiksaccu's 
Teleco schotel 
schansborden 
RVS reling, fenderhouders en ankerplaat 
watertank circa 1800L, dieseltank circa 2400L,  
vuilwatertank circa 450L 
 

Bijzonderheden:  
Dit schip is een van de weinige Super Van Crafts met een vrijstaand  
twee-persoonsbed in de gastenhut. 
De opbouw en het blanke werk zijn in 2013 nog geschilderd. 
Door het gehele schip is extra stahoogte. 
 
Conclusie:  
Comfortabel motorjacht voorzien van alle accessoires en met gezellig stuurhuis. 
Het schip heeft uitstekende vaareigenschappen en is zeer geschikt voor 
langer verblijf aan boord. 
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