€ 188.000,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Super Van Craft
€ 188.000,14.3 m
4.3 m
Staal
1973

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

All Waters Yachts
Martinusstraat 36
3840 Gors-Opleeuw
+32(0)473926394
www.allwatersyachts.com

Omschrijving
Varen in stijl met een klassiek motorjacht? Deze Super Van Craft
heeft een luxueuze, tijdloze uitstraling. Het jacht kreeg een
recente refit.Super Van Craft jachten zijn de belichaming van
klasse en elegantie. Dit jacht is een prachtig voorbeeld. Door de
recente refit vind je in het jacht de combinatie van klassieke stijl
met hedendaagse accenten en stofferingen. Dit jacht is een
blijver.
Typisch voor het jacht zijn de imposante waaier van de boeg, die in
strakke lijnen overgaat naar de rondingen richting kuip, waardoor
het interieur ruimte krijgt. Door haar 4m30 breedte voel je ook
binnen deze ruimte. Dek en kuip zijn beplankt met teak, de

bovenbouw is uit mahoniehout. Het timmerwerk is degelijk en
vakkundig gerenoveerd. Het schip is gebouwd met oog voor detail.
Tijdens de renovatie werd veel aandacht besteed aan de
technische uitrusting: navigatie, volledige nieuwe elektrische
installatie, doorvoeren en sanitair volgens hedendaagse norm.

Basisinformatie
Merk :

Super Van Craft

Type :

14.30

Lengte (m) :

14.30

Breedte (m) :

4.30

Diepgang (m) :

1.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1973

Prijs :

188.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Volledig Herlakt In 2-componenten Systeem, Gespoten.

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

DÃ©partement Nord

Land haven :

FR

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Daf

Type :

575

PK vermogen :

88

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

20

Inhoud brandstoftank (liters) :

2000

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :

: Plus Sestrel Moore Magnetisch Compas

Marifoon :
Navigatielichten :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

7

Aantal cabines :

: Stijlvolle Stoffering, Veel Bergruimte, Master Cabin Met Kaptafel

Toilet(ten) :
Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Inductie, Afzuiging In Plafond

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

: Mastervolt Mass 24/100 Met Charger Control 12 V En 24 V

Volledige Omschrijving
Varen in stijl met een klassiek motorjacht? Deze Super
Van Craft heeft een luxueuze, tijdloze uitstraling. Het
jacht kreeg een recente refit.
Super Van Craft jachten zijn de belichaming van klasse
en elegantie. Dit jacht is een prachtig voorbeeld. Door
de recente refit vind je in het jacht de combinatie van
klassieke stijl met hedendaagse accenten en
stofferingen. Dit jacht is een blijver.Â
Typisch voor het jacht zijn de imposante waaier van de
boeg, die in strakke lijnen overgaat naar de rondingen
richting kuip, waardoor het interieur ruimte krijgt. Door
haar 4m30 breedte voel je ook binnen deze ruimte. Dek
en kuip zijn beplankt met teak, de bovenbouw is uit
mahoniehout. Het timmerwerk is degelijk en vakkundig
gerenoveerd. Het schip is gebouwd met oog voor detail.
Tijdens de renovatie werd veel aandacht besteed aan de
technische uitrusting: navigatie, volledige nieuwe
elektrische installatie, doorvoeren en sanitair volgens
hedendaagse norm.
Het interieur is harmonieus en smaakvol ingericht. Het
salon verrast door haar ruimte en licht. De bank en
klassieke stoelen zijn recent gestoffeerd. De originele
massief houten tafel is inklapbaar. Langs
stuurboordzijde zijn elegante kasten en enkele lades.
Achter de halfronde deuren zit een sjiek barmeubel met
verlichting. De vloer bestaat uit panelen die bekleed zijn
met een kortpolig tapijt. Het originele bankje bij de
stuurstand kan je inklappen. Enkele treden lager kom je
in de kombuis. Deze is verrassend ruim. Er is veel
bergruimte onderin en achter de handige schuifdeuren.
Er is gekozen voor een elektrisch vuur. De verlichting in
de keuken is regelbaar naar intensiteit en
kleurenspectrum.
Tegenover de keuken is een

Volledige Omschrijving
badkamer met toilet en wastafel. Ernaast een cabin met
stapelbed en ook vooraan een cabin met stapelbed en
hoge bergkasten.
Het jacht is ruim en helder met voldoende hoge
plafonds, ook in de hutten.Â
Achteraan geeft een prachtige deur met twee vleugels
toegang tot de master bedroom met ensuite sanitair. De
kamer is stijlvol ingericht. Aan bakboord zijde is een
dubbel bed, ernaast een kaptafel met poefje en aan
stuurboord zijde een enkel bed. Dit kan ook gebruikt
worden als relaxhoek of dagbed.
Bij zonnig weer zit je graag buiten. Zowel aan het
achterdek als vooraan bij de bakkist kan je zitten en
opbergen.
Dit jacht is zeker geschikt voor lang verblijf op het
water met twee, familie of vrienden. Het vangt ieders
aandacht bij het binnenvaren van de haven en ieder
excuus is goed om aan boord te blijven.

Warm water: : boiler 45 l
Overig: Het

Algemeen
Rompvorm: volledig herlakt in 2-componenten systeem,
gespoten.
Ramen: grote ramen in salon
Accommodatie
Materiaal, kleuren: : prachtig houtwerk in combinatie
met nieuwe stofferingen en zandtinten in de
vloerbekleding, nieuwe lichtgrijze gordijnen en mooi
tegelwerk in natte cellen
Verblijfsruimtes: : ruim en breed salon, grote kombuis,
vooraan 2 hutten en sanitair, achter een ruime hut met
ensuite badkamer
Hutten: : stijlvolle stoffering, veel bergruimte, master
cabin met kaptafel
Slaapplaatsen: : 2 hutten met ieder 2 stapelbedden,
master cabin met breed en smal bed
Kooktoestel & brandstof: inductie, afzuiging in plafond
Overig: LED verlichting in de kasten.
Motor, electra, water
Bouwjaar: : volledig gereviseerd met nieuw
koelsysteem
Meetinstrumenten: : controletoestel diesel, water,
batterijen

