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Super Van Craft 14.40 (type 13.80), bouwjaar 1984 
 
 
L.o.a. 14,40 meter x 3,85 meter x 1,35 meter, cabriolet uitvoering. 
2 x DAF 575 6 cyl. dieselmotoren à 105 pk, ca. 4100 uur 
voorzien van Velvet keerkoppeling.  
doorvaarthoogte ca. 2,65 meter. 

 

 

Prijs € 165.000,= 
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Super Van Craft 14.40 (type 13.80), bouwjaar 1984 

Interieur:  

Teak 

Exterieur: 

Teak opbouw met teakhouten stuurstand, dekken en reling 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt:  

stahoogte 1,85 m 
2 slaapplaatsen in V-vorm (bb 2,20 m x 0,70 m sb 2,00 m x 0,70 m) 
SB Rheinstrom elektrisch toilet met wastafel, teakhouten vloer 
BB dubbele hangkast 

Kombuis: 

stahoogte 1,83 m 
BB kombuis, uitgevoerd met crèmekleurig composiet aanrechtblad met geïntegreerde spoelbak 
(2012), Eltec 4 pits thermisch beveiligd gascomfort 
Samsung combi magnetron, matglazen deurtjes in schuifkasten 
SB dinette, beslaapbaar (1,85 m x 1,30 m) 
Salora TV 

Salon:  

stahoogte 1,90 m 

BB hoekbank in L-vorm voorzien van luxe witlederen bekleding (2009) 
teakhouten Klaassen salontafel en fauteuils 

SB Weco koelkast 120 ltr, 220V (2009), TV-kast met Sony radio-cd speler 
bar en kastenpartij 

Achter:  

stahoogte 1,85 m 

BB Rheinstrom elektrisch toilet, wastafel met moderne kraan en spiegelwand 

SB betegelde douche 
SB hangkast, SB en BB diverse legkasten 

vrijstaand Frans 2-persoonsbed met lattenbodems (1,90 m x 1,40 m), decoratief matglazen 
hoofdschot. 
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Accessoires:  

Gupa elektrische boegschroef 
Raymarine ST60 log, dieptemeter, kompas, 
roerstandaanwijzer 
Garmin GPS 421 kleurenplotter 
Skanti marifoon 1000PDSC 

cabriolet kap met zonnekap 

Eberspacher airtronic verwarming D5L 

2x Victron 220 A verbruiksaccu’s 
2x Victron 130 A startaccu’s 

Victron Atlas omvormer 24 V 2500 W 

Victron Skilla acculader 24 V 50 A 

Mastervolt batterij monitor BTM 3 (2010) 
zoeklicht 
brandstoftank ca. 1000 ltr, watertank ca. 900 ltr 
Neco elektrische ankerlier 
Vetus gasdetector 
Luxaflex in salon + muggenhor 
Vetus boiler 40 ltr 
Racor filters/waterafscheiders 
luxe stuurstoel 
parallel ruitenwissers 
RVS reling en bolders (2009) 

Onderhoud: 

Romp geschilderd (2020). 
Blanke hout buitenzijde in 2020 gelakt. 
Het schip bevindt zich in uitstekende staat van onderhoud. 
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