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Super Van Craft 14.40m, bouwjaar 1995 
 
 
L.o.a. 14,40 meter x 3,95 meter x 1,30 meter 
2 x MAN motoren á 113 pk bij 2400 tpm, (circa 1950 uur) 
voorzien van Hurth hydraulische keerkoppelingen 

 

 

Prijs € 148.000,= 
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Super Van Craft 14.40m, bouwjaar 1995 

Interieur:  

Teak 

Exterieur: 

Teak 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt:  

stahoogte 2,01m 
3 slaapplaatsen in V-vorm (BB 2,30m x 0,75m en 2,30m x 0,70m , SB 1,87m x 0,75m) 
SB wastafel met spiegel, Rheinstrom elektrisch toilet, 
BB hangkast & Brandt wasmachine/droger combi 
voorramen met Luxaflex lamellen 

Kombuis:  

stahoogte 1,98m 
SB ruime U-vormige dinette (beslaapbaar 1,85m x 1,25m) 
BB kombuis met 4-pits Gimeg thermisch beveiligd gascomfort, 
afzuigkap, Waves electrische oven, spoelbak. 

Salon:  

stahoogte 1,98m 
BB Sibir koelkast 103 liter op 220/gas , SB bar en kastenpartij 
BB hoekbank, Klaassen tafel en stoelen, 
Schuifluik met muggenhor 
gehele salon voorzien van Luxaflex lamellen 

Achter:  

stahoogte 1,90m 
BB Rheinstrom elektrisch toilet , wastafel en spiegel, verwarmingsplaat, 
SB betegelde douche met Grohe thermostaatkraan 
SB dubbele hang/legkast 
Frans bed (2,00m x 1,40m) met lattenbodems en rondom kastenpartij 
koofverlichting onder en boven bed. 
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Accessoires:  

Onan generator 3,5 Kwatt 
Kabola CV  B12 tapspiraal met radiatoren & 
thermostaat 
Attema hydraulische boegschroef 20 pk 
Sidepower elektrische hekschroef 10 pk  
accuset tbv hekschroef 2 x 200 ah & Victron 
acculader 
Marifoon Raymarine 260E (2016) 
Simrad dataline: snelheid, diepte, kompas & 
windrichting (2012) 
Simrad CP32 kaartplotter (defect) 
Pioneer radio/cd (defect)  
Victron Skylla acculader 24v/25amp. 
Victron Atlas omvormer 1600 watt 
6 x accu’s Lucas AGM á 104 Ah  
(4 x verbruik 2019 en 2x start 2020) 
Jabsco bilgepomp 

Jabsco drinkwaterpomp 
Racor waterafscheiders 500FG 
Rayline elektrische schijnwerper 
Vetus elektrische ankerlier 
Klaassen davids  
Alecto intercom 
koofverlichting & halogeen verlichting 
cabrioletkap met biminitop 
achterdouche (w&k) 
Telstar stuurstoel 
3x Boca ruitenwissers 
schansborden met teakhouten sierlijst 
RVS reling, bolders, ankerplaat, zwemtrappen, stoot- 
lijsten 
watertank circa 1000L. 
brandstoftank circa 1300L. 
vuilwatertank circa 400L (achtertoilet) 

Bijzonderheden: 

Teakhouten vloeren in kombuis en op salontrap 
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