€ 10.250,-

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

Fendt
€ 10.250,6.98 m
m
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

DE JONG Kampeer & Recreatie
Beeklaan 18a - 24a
2191 AB Hillegom - De Zilk
0252517717
www.kampeercentrumdejong.nl

Basisinformatie
Merk :

Fendt

Type :

Diamant 510 Tg

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Lengte (m) :

6.98

Prijs :

10.250,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.30

Max. Toelaatbaar Gewicht (kg) :

1700

Laadvermogen (kg) :

400

Aantal slaapplaatsen :

4

Interieur
Koelkast :
Oven :

Exterieur
Materiaal wanden :
Voortent :

garantie / onderhoud / geschiedenis
Bovag garantie :

Wit

Volledige Omschrijving
Kenteken: WT-BF-03
= Aanvullende opties en accessoires =
- Boiler.
- Cassette toilet
- Combicassettes
- Hordeur (halve)
- Kachel + ringverwarming.
- Lichte gebruikplekjes op dak.
- Stabilisatorkoppeling
= Bijzonderheden =
Deze caravan met 2 aparte bedden en een mooie rondzit biedt veel kampeer comfort.
O.a. voorzien van oven, airco, boiler etc etc.
Een fijne reiswagen met veel comfort.
Voor een meerprijs van 425,-- bieden wij deze caravan aan met een afleverbeurt en 12 maanden Bovag garantie. Bij deze
afleverbeurt zijn inbegrepen: Bovag onderhoudsbeurt caravan, goed gekeurde banden volgens Bovag normen, volledige
uitleg bij aflevering, Schoonmaken interieur en exterieur, deurmat, disselhoes, tenaamstellen/vrijwaren van nieuw en inruil
voertuig.

LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze website doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere site helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op www.dejongrecreatie.nl
Showroom &amp; Winkel EXTRA OPEN zondag 12 Juli 11.00 - 17.00 .
Kamperen en camperen is een ideale manier om veilig en ontspannen op vakantie te gaan. Al meer dan 48 jaar helepen wij u
hier graag bij. U bent dan ook van harte welkom op onze reguliere openingstijden en in de showroom en winkel op zondag
12 juli wanneer wij van 11.00 - 17.00 uur EXTRA OPEN zijn. Uiteraard hanteren wij alle veiligheidregels. Vooraf orienteren
op onze site www.dejongrecreatie.nl is ook heel goed mogelijk. Wij zorgen er uiteraard voor dat deze up to date is. In onze
showroom, winkel en ons showterrein is 1,5 meter afstand geen probleem. De ruimte bij ons is groot en wij houden ons aan
de

Volledige Omschrijving
RIVM richtlijnen. Met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat u weer lekker op vakantie kunt.
Onze reguliere OPENINGSTIJDEN zijn als volgt:
Ma tm Vrijdag: 9.00 - 18.00
Zaterdag: 9.00

