€ 18,-

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

Dethleffs
€ 18,m
m
2003

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
0852737452
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Deze caravan is te huur via Camptoo: Leuke Dethleffs Camper
460DB, compleet ingericht met airco
Hey hey,
Wij verhuren onze Dethleffs camper 460 DB uit 2003, de caravan
is voorzien van een ruime voortent. Deze staat echter nog niet op
de foto. Dit komt nog zodra wij de mogelijkheden hebben om deze
op te zetten. Zodra je de caravan instap zie je gelijk de zeer
handige indeling. Met aan de rechter kant een zeer ruime keuken
met koelkast. Natuurlijk is de caravan voorzien van een boiler en
een vaste watertank van 30 liter. Ideaal toch? De watertank is te
vullen vanaf de buitenzijde. Tevens is de watertank aan te sluiten
op de tuinslang zodat de watertank altijd zichzelf vult. Dan gaan

we verder naar de trein zit, dit is een ruime treinzit met veel
opberg ruimte, in die opbergruimte ligt momenteel de voortent.
Deze kan ook vanaf buiten bereikt worden. de ruime treinzit is om
te bouwen tot riant 2 persoons bed. Dan gaan we terug naar de
linkerzijde van de caravan. Hier bevindt zich de ruime opbergkast
en toilet. Het toilet is voorzien van 20 liter cassette die van buiten
de caravan...

Basisinformatie
Merk :

Dethleffs

Type :

460 Db

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2003

Prijs :

18,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

Interieur
Boiler :

Exterieur
Caravan mover :
Voortent :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Veiligheid
Stabilisator :

4

Volledige Omschrijving
Hey hey,
Wij verhuren onze Dethleffs camper 460 DB uit 2003,
de caravan is voorzien van een ruime voortent. Deze
staat echter nog niet op de foto. Dit komt nog zodra wij
de mogelijkheden hebben om deze op te zetten. Zodra
je de caravan instap zie je gelijk de zeer handige
indeling. Met aan de rechter kant een zeer ruime
keuken met koelkast. Natuurlijk is de caravan voorzien
van een boiler en een vaste watertank van 30 liter.
Ideaal toch? De watertank is te vullen vanaf de
buitenzijde. Tevens is de watertank aan te sluiten op de
tuinslang zodat de watertank altijd zichzelf vult. Dan
gaan we verder naar de trein zit, dit is een ruime treinzit
met veel opberg ruimte, in die opbergruimte ligt
momenteel de voortent. Deze kan ook vanaf buiten
bereikt worden. de ruime treinzit is om te bouwen tot
riant 2 persoons bed. Dan gaan we terug naar de
linkerzijde van de caravan. Hier bevindt zich de ruime
opbergkast en toilet. Het toilet is voorzien van 20 liter
cassette die van buiten de

