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Super Van Craft type 15.20, 15.70m bouwjaar 1997 
 

L.o.a. 15,70 meter x 4,45 meter x 1,35 meter 
2 x MAN Nanni motoren type 6660E, à 142pk 
voorzien van Hurth keerkoppelingen 

 

 

Prijs € 350.000,= 
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Super Van Craft type 15.70, bouwjaar 1997 

Interieur:  

Teak  

Exterieur: 

Staal met stalen opbouw en teak dek 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt:  

stahoogte 1,98m 
2 bedden in V-vorm (SB 2,00m x 0,77m, BB 1,80m x 0,77m) & kastruimte 
BB Rheinstrom elektrisch toilet, wastafel met natuurstenen blad & spiegel 
SB hangkast en betegelde douche 

Kombuis BB: 

stahoogte 1,98m 
Siemens elektrische kookplaat, Siemens Lady45 afwasmachine, Waeco  koelkast (2021), Etna combi-
oven, afzuigkap, spoelbak 
SB U-dinette  
grote bergruimte onder kombuisvloer 

Salon:  

stahoogte 1,98m 
BB grote bank 
SB, bar met kastenpartij, Klarstein drankkoelkast (2021)  
Klaassen tafel en stoelen 
schuifluik met muggen hor, koofverlichting en LED spots 

Eigenaarshut:  

stahoogte 1,98m 
Airco 
Frans bed in het midden (2,00 x 1,60m) rondom kasten 
SB Rheinstrom elektrisch toilet, wastafel en dubbele hangkast  
BB betegelde douche met natuurstenenblad, wastafel en spiegel 
BB Siemens was-droogcombi, hangkast 
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Buiten stuurstand:  

Stuurbank met koelkast 
Cabriolet kap met Biminitop, geheel afsluitbaar 

Accessoires:  

Attema hydraulische boeg en hek schroef, 20pk 
Matervolt Whisper 8.000 S generator 8KW 
Kabola B12 tap verwarming met radiatoren 
Hydraulisch/elektrisch bedienbare radarbeugel 
Raymarine radar 
Raymarine marifoon 
Raymarine Plotter/GPS/AIS 
Robertson Tritech Piloot 
Raymarine intercom 
Raymarine log, diepte, wind en roerstand 
Racor filtersysteem type 500FG 
Laval dieselfiltersysteem 
Exalto parallel ruitenwissers met sproeier 
RMCV2 Elektronische motorbediening 

Afstandsbediening voor, boeg- en hekschroef 
RVS railing/fender houders 
RVS ankerplaat 
RVS trappen 
 

RVS elektrische Klaassen davids met afstandbedie-
ning  
BRIG volgboot met 20pk Yamaha buitenboord motor 
2020 
2 Vetus Alexander ankerlieren met afstandbediening 
6 verbruiks accu’s à 225Ah 
2 start accu’s à 140Ah 
1 start accu generator à 85Ah 
Mastervolt power-system-control-panel 4 
Mastervolt omvormer Mass Sine 24V 5000W 
Mastervolt acculader Mass 24V 100A 
Mastervolt Mass GI3,5 scheidingstrafo 
Navcode navtext systeem 
Alarmsysteem voor Vuilwater 
3 x Fuel Mag brandstof magneten 
Brandstoftank 2000ltr 
Watertank 1200ltr 
Vuilwatertanks 2x 250ltr 
Schansborden rondom 

Bijzonderheden: 

Alle verlichting is LED uitgevoerd. 
Zeer rijk uitgerust schip. 
Bijzonder is dat de kombuis zich op hetzelfde vloerniveau als de salon bevindt. Hierdoor ontstaat 
onder de vloer een enorme berging. 
Het schip verkeert in nieuw staat. 
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