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Super Van Craft type 14.95, bouwjaar 2000 
 
 

L.o.a. circa 14.95 meter x 4,42 meter x 1.30 meter,  
2 x Nanni motoren a 142 pk bij 2400 tpm (BB circa 4763 uur, SB circa 4846 uur) 
met hydraulische Hurth keerkoppelingen en 4-bladsschroeven 

 

 

€ 295.000,= 
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Super Van Craft type 14.95, bouwjaar 2000 

Overige gegevens 

Interieur:  

teak alsmede vloeren van kombuis & trappen  

Exterieur: 

stalen opbouw met teakhouten reling en stuurhuis 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

stahoogte 1,98m 
2 slaapplaatsen in V-vorm (2 x 2,00m x 0,70m) 
SB ruimte met Siemens wasmachine en droger, en hangkast 
BB ektrisch toilet, wastafel met natuurstenen blad en spiegel 

Kombuis: 

stahoogte kombuis 1.98m 
BB kombuis,  uitgevoerd met spoelbak, keuken apparatuur Siemens  
4 pits elektrische kookplaat, koelkast (220V), vaatwasser, magnetron, vrieskistje en afzuigkap 
SB ruime U-dinette  

Salon: 

stahoogte 1,95m 
BB hoekbank in U-vorm 
teakhouten Klaassen salontafel en fauteuils 
SB TV-kast bar en kastenpartij 
koofverlichting en dimbare halogeenspots 
schuifluik met muggenhor 
radio CDspeler 

Achter: 

stahoogte 1,94m 
BB elektrisch toilet, wastafel met natuurstenen blad en spiegelwand en wasdroger combinatie 
SB betegelde douche en 3-deurs hangkast 
SB en BB diverse leg- en hangkasten 
vrijstaand 2-persoonsbed (2,00m x 1,60m) met lattenbodems  
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Stuurhuis: 

stuurstand met navigatie apparatuur 
koelkast 
Pioneer radio-cd 
schuifluik met muggenhor 
4 teakhouten stuurhuisdeuren 

Accessoires: 

Ameq hydraulische boeg-en hekschroef 15 pk 
Onan generator 10Kwatt (circa 2306 uur) 
Kabola CV tapspiraal B12 met radiatoren 
airco in salon en eigenaarshut 
Shipmate marifoon 
Simrad log, diepte- en windmeter, kompas, piloot met afstandsbediening, kaartplotter 
Kaartplotter Symrad CP 40 (AIS) met16 ‘’ scherm geplaatst in 2016 
Victron Phoenix acculader 75 amp. 
Victron omvormer 1800 watt 
accu's: 2x120 amp startaccu's, 6x 120 amp. SL verbruiksaccu's, 1generator accu 85 amp. 
schansborden met teakhouten latten 
Victron mains manager control 
Mastervolt batterijmonitor BTM-1 
TV bol en digitenne 
Airco 
dimbare halogeen koofverlichting 
Vetus ankerlier 
elektrisch bedienbare radarbeugel 
RVS reling, davits, zwemtrap, ankerplaat en stootranden 
Alecto intercom 
ruitenwisser met interval en sproeiinstallatie 

Bijzonderheden: 

Luxe, onder CE gebouwd jacht, categorie C.  
Kruiphoogte 3,65m.  
Brandstoftank circa 2400 liter, watertank circa 1500 liter,  
vuilwatertanks voor en achter aangesloten (250L &350L).  
Stoffering is in 2008 vervangen.  
Onderwaterschip in antifouling en anodes vervangen in 2018 
Stuurhuis en berghouten gelakt in 2019 
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