€ 79.000,-

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

Super Van Craft
€ 79.000,12.2 m
3.3 m
Staal
1976

Bedrijf:
Adres:

White Whale Vinkeveen
Jachthaven â€œDe Wilgenhoekâ€•

Tel :
Website:

+31 (0) 653 345 219
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
een heerlijk familie motorjacht wat zich heerlijk laat sturen tegen
een scherpe prijs.Dit schip moet u zien. Echt een beauty voor een
scherpe prijs. Dit schip is werkelijk in zeer goede staat. Kom kijken
en ik beloof u dat u niet voor niets komt.
Een Super van Craft is eigenlijk een motorjacht voor heren,
preffered by gentlemen, en wordt ook wel de Rolls van de
Nederlandse jachtbouw genoemd. Nu jongstleden heeft Jachtwerf
Klaassen B.V. het prestigieuze merk overgedragen aan Nautisch
Centrum Nicolaas Witsen te Alkmaar. Na dat de oud eigenaar van
Klaasen BV zijn eigen Super van Craft daar aanmeerde zag hij de

prachtige refits van deze werf en daardoor maakte hij zijn keuze.
Als kind vond ik deze schepen al indrukwekkend en met hun
prachtige waaier steven blijven het schepen met veel
complimenten.

Basisinformatie
Merk :

Super Van Craft

Type :

12.10 (refit 2011)

Lengte (m) :

12.20

Breedte (m) :

3.30

Diepgang (m) :

1.00

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1976

Prijs :

79.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Rondspant

Waterverplaatsing (kg) :

21000

Doorvaarthoogte (m) :

2.58

Ligplaats :

Vinkeveen (nl)

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta Type Md 32 A

Vermogen in PK :

2 Maal 90 Pk

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Kruissnelheid (in knopen) :

9

Inhoud brandstoftank (liters) :

Ca 1000 Liter

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Aanwezig

GPS :

Aanwezig Op Plotter

Navigatieverlichting :

Compleet

Log :

Aanwezig

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2 Dubbele Cabines, Plus 1 Slaapbank In Salon

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

Uitrusting
Anker :
Buiskap :
Acculader :

Mastervolt Plus Een Extra Voor Startaccu

Omvormer :

Mastervolt

Volledige Omschrijving
een heerlijk familie motorjacht wat zich heerlijk laat
sturen tegen een scherpe prijs.
Dit schip moet u zien. Echt een beauty voor een
scherpe prijs. Dit schip is werkelijk in zeer goede staat.
Kom kijken en ik beloof u dat u niet voor niets komt.
Een Super van Craft is eigenlijk een motorjacht voor
heren, preffered by gentlemen, en wordt ook wel de
Rolls van de Nederlandse jachtbouw genoemd. Nu
jongstleden heeft Jachtwerf Klaassen B.V. het
prestigieuze merk overgedragen aan Nautisch Centrum
Nicolaas Witsen te Alkmaar. Na dat de oud eigenaar van
Klaasen BV zijn eigen Super van Craft daar aanmeerde
zag hij de prachtige refits van deze werf en daardoor
maakte hij zijn keuze. Als kind vond ik deze schepen al
indrukwekkend en met hun prachtige waaier steven
blijven het schepen met veel complimenten.
Heel modern heeft deze Super van Craft een enkele
stuurstand waardoor er veel ruimte wordt gewonnen in
de nu grote salon. Het hout werk is nu in topcondition
en glimt aan alle kanten rondom de boot. Ook het
teakwerk zowel op het achterdek en voordek en de
gangborden heeft nog een nieuwe indruk. Omdat er
geen vaste achterbank op het achterdek staat is er wel
veel opslag ruimte. Plus er ontstaat er een zeer groot
terras op het water want iedereen kan zitten met een
grote tafel en dan nog blijft veel loop ruimte over. Met
een ruime ingang en een ondiepe trap kom je in de
salon. Rondom dubbel glas is zo gemaakt dat er tijdens
het zitten op de bank een geweldig panorama overblijft.
Weer verder is er de keuken met een grote koelkast en
vrieskast en mooie en schone kookunit. Tegenover het
aanrecht is er heel handig een kitchenette gemaakt
zodat direct vanaf de keuken opgediend

Volledige Omschrijving
kan worden. Voorin is er een apart afsluitbare
slaapcabine met ruim daglicht en voldoende
ventilatiemogelijkheden. Achterin de eigenaarscabine of
zal ik zeggen de luxe suite. Een prachtig groot bed met
diverse kasten en opberg gelegenheden maar ook de
grootste hangkast ever. Het gehele interieur is prachtig
afgewerkt en speciaal mat gelakt zodat de tekening van
het houtwerk zeer mooi bewaard blijft. De kleuren van
de stoffering is marine look en ik vind dat ook echt bij
dit schip passen. Het is sterk en kan goed tegen vocht
en het blijft tijdloos. De natte ruimte is heerlijk schoon
en fris en voorzien van daglicht en veel ventilatie.
De stille 6 cilinders van Volvo Penta laten met hun 180
paarden het schip gemakkelijk besturen. Met twee
gashendels plus een dubbele boeg- en hekschroef is
aanmeren met elke wind een kinderspel.
Volvo Penta is Ã©Ã©n van de merken waar je maar
weinig negatiefs over kunt zeggen, de motoren zijn
goed doordacht en hebben bewezen dat ze lang mee
gaan. Ook al is de motor al jaren uit productie,
onderdelen zijn over het algemeen nog goed te
verkrijgen.
Volvo Penta is een samenvoeging van de twee
bedrijven Volvo en Penta. Penta is in 1907 opgericht en
heeft tot 1935 de motoren voor Volvo geleverd waarna
het is overgenomen door de Volvo-groep. Ik vertel dit
graag want ik vind deze motoren een aanwinst voor dit
schip en de beste vergeleken met andere merken van
dit jaartal.

Kortom een beauty die nog vele jaren van vaarplezier
kan bieden in een absolute weergaloze stijl en klasse.
Als ergens een Super van Craft aan komt dan kennen de
mensen het schip.
Bel u mij voor een proefvaart. Pieter Pepping van White
Whale Yachtbrokers 0653345219 of

