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Super van Craft type 15.30, bouwjaar 1996 
 
 

L.o.a. 15,30 meter x 4,42 meter x 1,30 meter 
2 x Nanni motoren type 6660E, circa 3700 uur 
voorzien van Hurth keerkoppelingen 

 

€ 285.000,= 
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Super van Craft type 15.30, bouwjaar 1996 

Overige gegevens 

Interieur:  

teak  

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

stahoogte 1,98m 
2 bedden in V-vorm (2x 2,00m x 0,76m) plus liefdesplank 
BB Rheinstrom elektrisch toilet, wastafel met natuurstenen blad & spiegel 
SB hangkast en betegelde douche, Siemens wasmachine/droger-combi 

Kombuis: 

stahoogte 1,97m 
Siemens elektrische kookplaat 4-pits, afzuigkap, spoelbak 
Liebherr koelkast136L, combi-magnetron/grill 
SB U-dinette (beslaapbaar 1,95m x 1,10m) 
grote bergruimte onder kombuisvloer  
Kickspace plintverwarming 

Salon: 

stahoogte 1,97m 
BB grote bank 
SB, bar met kastenpartij, Domatic koelkast 60L met vriesvak  
Klaassen tafel en stoelen 
schuifluik met muggenhor, koofverlichting & halogeenspots 

Achter: 

stahoogte 1,93m 
BB wastafel met natuursteen blad & spiegel & betegelde douche 
SB Rheinstrom elektrisch toilet met handdoekkasten 
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Eigenaarshut: 

stahoogte 1,93m 
Frans bed in het midden (2,00 x 1,60m)  
rondom kasten , kluisje 
SB dubbele hangkast 

Accessoires: 

Attema hydraulische boegschroef 15 Pk 
Sidepower elektrische hekschroef 16Pk  
Onan generator 3,5Kw (circa 1006 uur) 
Kabola B12 tap verwarming met radiatoren 
Hydraulische/elektrische beugelbediening 
Racor filters type 500FG 
SWF parallel ruitenwissers 
Shipmate 8300 marifoon 
Garmin kaartplotter 205  
Robertson AP 300X piloot 
Dataline, snelheid, diepte- en windmeter, windrichting 
ITT zoeklicht 
Northstar GPS antenne 
Clayton dekverwarming 
Victron Quatron lader/omvormer24V/5000W/120A plus bedieningspaneel 
6 x Victron à 165AH gelbatterijen (verbruik) 
2 x Victron gelbatterijen  à 165 Ah. (start) 
Victron batterij monitor 
1 x Wilco startbatterij à 105 Ah. (generator) 
Vetus elektrische ankerlier 
schansborden met teakhouten sierlijsten 
rvs scepters, ankerplaat & opstap- en zwemtrap, 
cabrioletkap 
1 x Vetus Comfort stuurstoel 
buitendouche op zwemplateau w/k  
water circa 1200 liter, brandstof circa 2000 liter,  
vuilwatertank circa 2 x 250 liter 
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Bijzonderheden: 

Leuk familieschip met een groot achterdek. 
Het schilderwerk is recent uitgevoerd 2020/2021 van top tot teen. 
Bijzonder is dat de kombuis zich op hetzelfde vloerniveau als de salon bevindt. 
Hierdoor ontstaat onder de vloer een enorme berging. 
In 2014 is de gehele elektrische installatie aangepast naar wens van de huidige 
eigenaar. 
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