€ 79.900,-

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

Super Van Craft
€ 79.900,12.6 m
3.65 m
Staal
1974

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Nicolaas Witsen
Kraspolderweg 2
1821 BW Alkmaar
072-5152727
www.nicolaaswitsen.nl/jachtmakelaar

Omschrijving
Mooie Super van Craft waar de afgelopen jaren veel in is
geïnvesteerd: o.a. boegschroef, gestraald, opnieuw geschilderd,
nieuwe kap, toiletten nieuw.= PRIJSVERLAGING =
AlgemeenRoer: doorgestoken (2x)Besturing: Super van Craft
Stuurwerk (ketting, stuurstangen, tandheugel kast)Ramen: enkel
glas in houten frameWaterverplaatsing: Doorvaarthoogte normaal:
345 cm (alles plat), 475 cm (alles op)Overig: In 2014 heeft de
LUMARA een refit gehad. Het schip is van binnen aangepakt; o.a.
nieuwe toiletten, nieuwe wandpanelen in beide badkamers,
nieuwe vloer in de douchecel, voor- en achterhutten opnieuw
geschilderd en al het houtwerk gelakt met mat vernis, nieuwe

matrassen en nieuwe compressor koelkast en 40 liter boiler.
Buitenom is ook veel gebeurd; het volledige schip opnieuw
geschilderd, teakdekken opnieuw gekit en geschuurd, de dektent
over de stuurstand en de spatzeilen en hoes voor de bank zijn
vernieuwd. De gasbun is kaalgehaald en in de epoxy gezet en de
ankerbak is met epoxy behandeld en de afvoer naar boven
verplaatst.
In 2017/2018 is de salon kaal gehaald en met 10 lagen lak weer
opgebouwd.

Basisinformatie
Merk :

Super Van Craft

Type :

12.60

Lengte (m) :

12.60

Breedte (m) :

3.65

Diepgang (m) :

1.30

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1974

Prijs :

79.900,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

3.45

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Daf

Type :

575

Bouwjaar motor :

1974

PK vermogen :

105

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

4000

Kruissnelheid :

17

Inhoud brandstoftank (liters) :

1200

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Werkt Niet

Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :

Werkt Niet

Roerstandaanwijzer :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

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

Uitrusting
Zwemtrap :

2018 Geschilderd

Buiskap :
Acculader :
Omvormer :

(2015)

Volledige Omschrijving
Mooie Super van Craft waar de afgelopen jaren veel in
is geÃ¯nvesteerd: o.a. boegschroef, gestraald, opnieuw
geschilderd, nieuwe kap, toiletten nieuw.
= PRIJSVERLAGING =
Algemeen
Roer: doorgestoken (2x)
Besturing: Super van Craft Stuurwerk (ketting,
stuurstangen, tandheugel kast)
Ramen: enkel glas in houten frame
Waterverplaatsing:
Doorvaarthoogte normaal: 345 cm (alles plat), 475 cm
(alles op)
Overig:
In 2014 heeft de LUMARA een refit gehad. Het schip is
van binnen aangepakt; o.a. nieuwe toiletten, nieuwe
wandpanelen in beide badkamers, nieuwe vloer in de
douchecel, voor- en achterhutten opnieuw geschilderd
en al het houtwerk gelakt met mat vernis, nieuwe
matrassen en nieuwe compressor koelkast en 40 liter
boiler. Buitenom is ook veel gebeurd; het volledige
schip opnieuw geschilderd, teakdekken opnieuw gekit
en geschuurd, de dektent over de stuurstand en de
spatzeilen en hoes voor de bank zijn vernieuwd. De
gasbun is kaalgehaald en in de epoxy gezet en de
ankerbak is met epoxy behandeld en de afvoer naar
boven verplaatst.
In 2017/2018 is de salon kaal gehaald en met 10 lagen
lak weer opgebouwd.

Koeling: gesloten systeem
Voortstuwing: vetgesmeerde schroefassen
Bedieningspaneel: Victron
Dynamo: Bosch
Watersysteem: Jabsco (2014)
Warm water: Boiler 40 L (2014)
Overig:
Motoren zijn in 2017 volledig

Accommodatie
Gordijnen: beige
Stahoogte: voorhut 182 cm
Overig:
Ruime, sfeervolle salon met tafel en grote hoekbank,
Keuken met gezellige dinette. 2 badkamers beide nieuw
gekleed en ieder met een (nieuw) toilet. De compressor
koelkast is in 2014 vernieuwd. Boven het gasstel hangt
een afzuigkap met verlichting.
Motor, electra, water

Volledige Omschrijving
geserviced. Alle slangen zijn vernieuwd en voorzien van RVS slangklemmen. In 2016 nieuwe Jabsco
drinkwaterpomp geplaatst en een afvoerpomp voor de douche.
Navigatie en electronica
Overig:
Middelste ruitenwisser motor defect (bovenbesturing)
Uitrusting
Buitenkussens: 2014 nieuw bekleed
Zwemtrap: 2018 geschilderd
Zeerailing: 2018 gelakt
Overig:
Including Zodiac and outboard 5 HP Mercury
Veiligheid
Gasbun met afvoer: (behandeld

