€ 9.950,-

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

LMC
€ 9.950,6.59 m
m
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Meerbeek Caravans en Campers
NIJVERHEIDSWEG 41
7005 AS DOETINCHEM
0314344046
www.meerbeek.nl

Basisinformatie
Merk :

Lmc

Type :

Favorit 465 Rbd Frans Bed, Dorema Etc

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Lengte (m) :

6.59

Prijs :

9.950,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.29

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1350

Laadvermogen (kg) :

300

Gewicht (kg) :

1050

Aantal slaapplaatsen :

4

Indeling
Rondzit :

Interieur
Kookplaat - aantal pitten :
Verwarming :
Koelkast :
Afzuigkap :
Douche :
Watertank (Schoon) :
Boiler :
Hordeur :

Exterieur
Materiaal wanden :
Luifel :
Dakluik :
Disselafdekking :
Voortent :

Veiligheid
Stabilisator :
Reservewiel :

Overige

Volledige Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =
- Antenne-voorbereiding
- Buitenlamp
- Cassettetoilet
- Combicassettes
- Frans bed
- Hoek-opstelling
- Kachel
- Lattenbodem
- Leeslampjes
- Middenkeuken
- Omvormer
- Reservewiel-beugel
- Schoonwatertank (vast)
- Toilet/Wasruimte
- Vriesvak
= Bijzonderheden =
Hartelijk welkom bij Meerbeek Caravans &amp; Campers in Doetinchem. Wij vinden het fijn dat u gekozen heeft voor deze
in nieuwstaat verkerende LMC caravan op de website www.meerbeek.nl. Onze website is altijd zeer betrouwbaar omdat de
site dagelijks wordt geactualiseerd.
Voor het maken van een koopafspraak kunt u telefonisch contact opnemen met: 0314-344046
Onze review / recensie:
Zoekt u een compacte ( 659cm totale lengte ) caravan welke u de praktische ruimte en het comfort biedt wat u tijdens uw
vakantie zoekt? Dan moet u zeker deze liefdevol onderhouden en in nieuwstaat verkerende, LMC Favorit 465 RBD uit 2008
komen bekijken op ons showterrein in Doetinchem. Deze prachtige L.M.C. caravan is uitgerust met o.a. comfortabele grote
rondzit met stevige tafel op handig verschuifbare zuil, vast frans bed met lattenbodems, Truma warm waterboiler, zware
AL-KO uitdraaisteunen, zware AL-KO stabilisator, disselafdekking, Truma kachel, Truma ringverwarming, grote koelkast met
vriesvak, 3-pits gasstel, afzuigkap, reservewiel, pliss&eacute; hordeur, Dorema Contour voortent met uitritsbare wanden etc.
etc....!
Occasionprijs: &euro; 10.950,=
NETTO-opruimingprijs &euro; 9.950,=
Onze verkoopmedewerkers mogen dit prachtige vakantiehuisje op wielen op dit moment aanbieden met 1.000 euro
OPRUIMINGS korting &ndash; ja u leest het goed &ndash; uw netto

Volledige Omschrijving
koopsom wordt in dat geval &euro; 9.950,= netto ( Voorwaarde: geen inruil ) !
Bovag / Focwa onderhoudsbeurt inclusief 12 maanden garantie, remmentest met verslag, weging actueel gewicht en
complete uitleg bij aflevering. Nu van &euro; 595,= voor &euro; 495,= actietarief ! Bij aanschaf van deze caravan met de
onderhoudsbeurt wordt de caravan altijd afgeleverd met goedgekeurde banden !
Wij zijn leverancier van de caravanmerken Fendt, Hobby, LMC &amp; Adria. Tevens zijn wij leverancier van de
campermerken Dethleffs, Hobby &amp; LMC. Alle topmerken onder 1 dak! Vanzelfsprekend zijn wij gecertificeerd lid van
Bovag, Focwa &amp; RDW.
U bereikt ons gemakkelijk via A 18 Afslag 4 ( volg Doetinchem ) industrieterrein &quot;Verheulsweide&quot;.
- Bij Mercedes-Benz dealer links af
- 2e weg rechts - eerste bedrijf - aan de Nijverheidsweg 41
Het Meerbeek team, uw vertegenwoordigers:
Mark Meerbeek
Gerrit-Jan Meerbeek
Tonny Middelkoop ( werkplaats )
Marcel Westerveld ( werkplaats + marketing )
Rob Hartemink ( werkplaats )
Ryan Meerbeek ( werkplaats + verkoop &amp; aflevering )
WWW.MEERBEEK.NL
7 Redenen om een caravan / camper bij Meerbeek te kopen:

- 1- Familiebedrijf met 45 jaar ervaring
- 2- Eigen Bovag werkplaats voor onderhoud en schadeherstel
- 3- Alles onder &eacute;&eacute;n dak
- 4- Financiering tegen lage tarieven mogelijk
- 5- Limited Edition modellen, altijd meer voor minder
- 6- Achterhoekse betrouwbaarheid
- 7- Veel modellen binnen 24 uur

