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Super van Craft 14.40m, bouwjaar 1986 (type 13.80) 
 
 
L.o.a. 14,40 meter x 3,85 meter x 1,30 meter 
2 x Volvo Penta MD70 motoren a 118 pk/2100 toeren, circa 1350 uur 
voorzien van Velvet hydraulische keerkoppelingen 

 

Prijs € 139.500,= 
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Super Van Craft 14.40, bouwjaar 1987 Kofferdekmodel 

Interieur:  

Teak 

Exterieur: 

Teak 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt:  

stahoogte 1,98m 
3 slaapplaatsen voor in V-vorm (BB bovenbed 2,25 x 0,80m, benedenbed 2,20 x 0,80m) 
(SB 1,90m x 0,80m) 
BB hang-legkast   
SB Rheinstrom elektrisch toilet, wastafel met spiegel 
BB kombuis met 4-pits thermisch beveiligd gascomfort Gasfire, 
Fasto geyser, 
SB dinette (1,85m x 1,20m) (stahoogte kombuis en dinette 1,95m) 

Salon:  

stahoogte 1,93m 
BB Sibir koelkast 155 liter (gas/220V) en hoekbank 
Klaassen tafel met 2 Klaassen stoelen 
SB bar en kastenpartij 

Achter:  

stahoogte 1,85m 
BB Rheinstrom toilet, wastafel met spiegel, 
SB betegelde doucheruimte, dubbele hang-legkast 
Frans bed in het midden (1,40m x 2,00m) met rondom legkastjes, 
BB kaptafel met spiegel 
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Accessoires:  

Nobels electrische boegschroef 12 pk 
Mase generator 5 Kw 
Marifoon Sailor  
dieptemeter 
AP navigator 
intercom 
2 Telstar stuurstoelen 
Klaassen davits, 
Vetus elektrische ankerlier 
Victron lader 24V, 75A 

Victron omvormer 24V, 1600W 
voorbereiding vuilwatertank 
Jabsco lens- en dekwaspomp 
6 Bosch accu's à 140 amp. (2017)  
Eberspacher verwarming D7L 
Racor brandstoffiltersysteem 
3x Bosch ruitenwissers 
koofverlichting in salon 
warm en koud water op het zwemplateau 
diesel circa 1300 L, water circa 1000 L 

Opmerkingen: 

Het schip bevindt zich in goede staat van onderhoud. 
Romp geschilderd & onderwaterschip in de anti-fouling gezet in 2014. 
Het gehele schip is voorzien van massief teakhouten vloeren. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, echter Vink Jachtservice kan daar niet voor instaan of verantwoordelijk voor 
gehouden worden.  Pagina 4 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, echter Vink Jachtservice kan daar niet voor instaan of verantwoordelijk voor 
gehouden worden.  Pagina 5 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, echter Vink Jachtservice kan daar niet voor instaan of verantwoordelijk voor 
gehouden worden.  Pagina 6 

 

 
 
 

 
 


