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Super Van Craft type 14.40, bouwjaar 2008 
(CE categorie: B) 

 
 

L.o.a. 14,40 meter x 4,35 meter x 1,30 meter,  
2 x John Deere motoren a 152 pk (circa 1000 uur) 
met hydraulische Twin Disk keerkoppelingen & Aquadrive flexibels 
Doorvaarthoogte: circa 2,65m 

 

 

Prijs € 695.000,= 
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Super Van Craft type 14.40, bouwjaar 2008 

Interieur:  

Teak alsmede vloeren van kombuis & trappen 

Exterieur: 

Stalen opbouw met teakhouten reling en stuurstand 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt:  

stahoogte 2,01m 
2 slaapplaatsen in V-vorm (2 x 2,00 x 0,70m) met dagvenster 
met Neptune matrassen 
SB grote berg/leg/hangkast   
BB Techma elektrisch toilet, wastafel met natuurstenen blad en spiegelwand 
Vasco handdoelradiator 

Kombuis: 

BB kombuis,  stahoogte 1,98m  uitgevoerd met spoelbak, Miele 4-pits inductiekook- 
plaat, Siemens koelkast 155liter, Miele vaatwasser, Miele stoomoven, 
Siemens afzuigkap , 
SB U-dinette met chique creme lederen bekleding (beslaapbaar 1,95m x 1,10m) 

Salon:  

stahoogte 1,97m 
BB hoekbank in U-vorm met chique creme lederen bekleding en 
teakhouten Klaassen salontafel en fauteuils 
SB TV-kast met lift, Akai KTV en digitenne, Sony radio-CDspeler 
bar en kastenpartij  
koofverlichting en dimbare halogeenspots 
schuifluik met muggenhor 

Achter:  

stahoogte 1,92m 
BB Techma elektrisch toilet, wastafel met natuurstenen blad en spiegelwand, 
Miele wasmachine/drogercombinatie 
Vasco handdoekradiator 
SB betegelde douche en dubbele hang/legkast 
BB hang/legkasten 
vrijstaand 2-persoonsbed (2,00 x 1,60m) met Neptune matrassen 
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Accessoires:  

Sider hydraulische boeg- en hekschroef, 15pk 
Onan generator 11 Kwatt 
Kabola CV HR400 combiketel 14 Kwatt 
Mar 1X airco in salon & eigenaarshut 
Simrad RS81 marifoon  
Simrad GPS, kaartplotter & radar met DI10 
scherm  
Simrad AP 25 pilot 
Simrad IS20  meters , log/diepte, roerstand en 
kompas 
Simrad FU25 bochtaanwijzer 
elektrisch zoeklicht 
ZF electronische gas/koppelingshendels 
VDO brandstofmeter, watermeter & 
vuilwatertankmeters 
afstandbediening voor Sony radio/CD 
Separ waterafscheiders/brandstoffilters 
Exalto parallelwisser & interval & sproeiers 

thermopane beglazing 
elektrische beugel 
elektrischeSimpson  RVS davits,  Lofrans elektrische 
ankerlier 
Jabsco bilgepomp met automaat 
2x Victron Quatro lader/omvormers 
24v/5000watt/120amp 
Victron mains manager & control panel 
Victron scheidingstrafo 3600 watt 
Victron batterijen 8x 170 amp. (2012) 
luxe stuurstoel en co-pilot zit, met daaronder Dometic 
koelkast 60liter 
zonnetent 
RVS ankerplaaat, scepters, zwemtrap,  bolders & 
stootwilhouders  
schansborden met teakhouten sierlatten 
luie trap naar zwemplateau met buitendouche w/k 
water 

Bijzonderheden: 

Dit vrijwel nieuwe, onder CE gebouwde jacht, categorie B, weegt circa 28 ton   
en heeft alle denkbare luxe en comfort. 
Brandstoftank circa 1000 liter, watertank circa 600 liter,  
2 x 400 liter vuilwatertank. 
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