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Super Van Craft type 17.00, bouwjaar 1980 
teakhouten opbouw en stuurhuis 

 
 

L.o.a. circa 17,50m x 4,95m x 1,50m 
2 Volvo Penta motoren MD100B (circa 3730 uren) à 155 pk bij 2000tpm, 
met Twindisc hydraulische keerkoppelingen. 

 

 

Prijs € 235.000,= 



 

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

gehouden worden.  Pagina 2 

 

Super Van Craft type 16.70, bouwjaar 1997 
 
Interieur:  

Teak  

Exterieur:  

Teakhouten opbouw en stuurhuis  

Indeling van voor naar achter:  

Voorhut:  

stahoogte 1,96m 
2 bedden in V vorm (2,10m x 0,80m) met rondom kastenpartij (leg- en hang) 
SB hang- en legkast,  
BB Jabsco elektrisch toilet met douche en wasbak. 
 

Kombuis:  

SB kombuis met Corian aanrechtblad met dubbele spoelbak, Siemens oven, 
Bosch koel/vriescombi (190L/55L), 0Siemens 4-pits inductiekookplaat. 
BB ruime U-dinette (beslaapbaar 2,00m x 1,40m) 
met daaronder grote bergruimte onder teakhouten keukenvloer. 

 
Salon:  

stahoogte 1,95m 
Losse bank en fauteuils 
Klaassen tafel 
Veel kastruimte 
schuifluik met Luxaflex muggenhor 
radio/cd. 

 
SB gastenhut: 

stahoogte 1,95m 
2 enkele bedden (2,20m x 0,80m en 1,80m x 0,80m) met kaptafel er tussen 
BB douche Jabsco elektrisch toilet en wastafel 
Ingang naar machine kamer. 

 
Eigenaarshut:  

stahoogte 1,94m 
Frans bed 2,00m x 1,60m 
SB kaptafel en wastafel en kastenpartij 
BB diverse hang- legkasten. 
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Stuurhut:  

stahoogte 1,90m 
Groot stuurhuis met 4 harmonica deuren 
SB copilot seat en kaartentafel met Hoover was/droog combi machine 
Telstar stuurstoel en L-vormige zit, 
Vitofrigo koelkast 118L met vriesvakje 
teakhouten vloer, 
  

Accessoires:  

Marifoon Navman 7200 
Victron batterijmonitor BMV 600 
Victron controlepaneel Multiplus 
Simrad autopilot AP25 
Raymarine Tridata ST60+ (log/diepte) 
Raymarine E120 kaartplotter + GPS 
Raymarine ST60+ windmeter 
Eagle intercom 
National intercom door het gehele schip 
Observator overhead kompas 
Vosper stabilisatievinnen 
Kent slingerraam 
Vetus parallel ruitenwissers 
KDC radio/cd speler 
Voorruit ontwaseming 
Hydraulische boegschroef 
Elektrische hekschroef 
Handschijnwerper 
 
 

Shipmate weerfax RS6101 
Snipe 2 GPS/TV antenne 
Falcon elektrische ankerlier 1500W 
Achterdouche WK 
RVS davids + Zodiac RIB en 20pk 
buitenboardmotor 
Onan 16kW generator (ca 2095 uur) 
2x Eberspacher luchtverwarming D8LC 
Jabsco/Creuse dekwaspomp 
Jabsco/Creuse bilgepomp 
Jabsco/Creuse drinkwaterinstallatie 
Victron Multiplus lader/omvormer 
24V/3000W/70Amp 
Victron scheidingstrafo 
Racor waterafscheider filters 
2 x 180Amp semitractie batterijen startset 
6 x 230Amp VMF verbruik/lichtset 
watertank circa 1200L, dieseltank circa 2500L 

Bijzonderheden:  
 
Dit klassieke schip is voorzien van 3 hutten en alle comfort. 
Onderwaterschip in 2020 voorzien van nieuwe antifouling en gekeurd alsmede 
voorzien van nieuwe anodes. 
 
Conclusie:  
Comfortabel motorjacht voorzien van alle accessoires en met gezellig stuurhuis. 
Het schip heeft uitstekende vaareigenschappen en is zeer geschikt voor 
langer verblijf aan boord. 
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