€ 13.500,-

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

DETHLEFFS BEDUIN 760 DB
€ 13.500,9.09 m
m
2007

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Cor Van Den Oever Recreatie B.V.
BERGHEMSEWEG 2-A
5373 KH HERPEN
0486-413678
www.caravancenter.nl

Omschrijving
kunnen aan deze advertentie geen rechten worden ontleend,
overtuig u van de specificatie van de caravan/camper die u wilt
aanschaffen of informeer bij onze verkopers.
Zeer zeker het bekijken waard deze fraaie occasion. Deze staat bij
Camper- en Caravancenter Cor van den Oever in Herpen, dealer
van, Eura Mobil campers, Burstner campers, Adria campers, Adria
caravans en Caravelair caravans.
Bij ons staat de koffie altijd vers gezet klaar! Graag tot ziens in
Herpen. Boiler, Buitenlamp, Cassettetoilet, Combicassettes,

Dakluik, Dakluik groot, Douche, Gascomfoor, Hordeur, Kachel,
Koelkast,
Lattenbodem,
Reservewiel,
Ringverwarming,
Schokbreker, Schoonwatertank (vast), Serviceluik, Stabilisator,
Toilet/Wasruimte,
Veiligheidssloten,
Verzwaarde
steunen,
Voortent, Vriesvak. Bijzonderheden: Deze caravan heeft lichte
gebruikerssporen, prima geschikt om op een vaste plaats te zetten.
De camper en
afleveringskosten.

caravan

occasionprijzen

zijn

exclusief

Basisinformatie
Merk :

Dethleffs Beduin 760 Db

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Lengte (m) :

9.09

Prijs :

13.500,-

Specificaties
Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

2000

Gewicht (kg) :

1600

Aantal slaapplaatsen :

4

Interieur
Toilet :
Verwarming :
Koelkast :
Douche :
Boiler :

Exterieur
Dakluik :

Veiligheid
Veiligheidssloten :

Volledige Omschrijving
kunnen aan deze advertentie geen rechten worden
ontleend, overtuig u van de specificatie van de
caravan/camper die u wilt aanschaffen of informeer bij
onze verkopers.
Zeer zeker het bekijken waard deze fraaie occasion.
Deze staat bij Camper- en Caravancenter Cor van den
Oever in Herpen, dealer van, Eura Mobil campers,
Burstner campers, Adria campers, Adria caravans en
Caravelair caravans.
Bij ons staat de koffie altijd vers gezet klaar! Graag tot
ziens in Herpen. Boiler, Buitenlamp, Cassettetoilet,
Combicassettes, Dakluik, Dakluik groot, Douche,
Gascomfoor, Hordeur, Kachel, Koelkast, Lattenbodem,
Reservewiel, Ringverwarming, Schokbreker,
Schoonwatertank (vast), Serviceluik, Stabilisator,
Toilet/Wasruimte, Veiligheidssloten, Verzwaarde
steunen, Voortent, Vriesvak.
Bijzonderheden:
Deze caravan heeft lichte gebruikerssporen, prima
geschikt om op een vaste plaats te zetten.
De camper en caravan occasionprijzen zijn exclusief
afleveringskosten.
Afleveringskosten voor een gebruikte caravan zijn: â‚¬
325,00
Afleveringskosten voor een gebruikte camper zijn: â‚¬
900,00
Vraag bij onze verkopers naar de mogelijkheden en
voorwaarden.
Het door ons aangegeven LEEG GEWICHT is het
rechten worden ontleend, overtuig u van de specificatie
gewicht zoals het voertuig standaard door de fabriek
van de caravan/camper die u wilt aanschaffen of
wordt aangeboden. Extra meegeleverde fabrieksopties
en later aangebrachte opties en/of accessoires + de
toegevoegde gewichten van personen (bij campers),
bagage, water en brandstof (bij campers) dienen hierbij
o te worden opgeteld.
Onder voorbehoud van typefouten, en ondanks onze
zorgvuldigheid kunnen aan deze advertentie geen

Volledige Omschrijving
informeer bij onze verkopers.
Zeer zeker het bekijken waard deze fraaie occasion. Deze staat bij Camper- en Caravancenter Cor van den
Oever in Herpen, dealer van, Eura Mobil campers, Burstner campers, Adria campers, Adria caravans en
Caravelair caravans.
Bij ons staat de koffie altijd vers gezet klaar! Graag tot ziens in Herpen.
Indeling:
Rondzit
Middenkeuken
Vrijstaand bed
Midden-opstelling.
Laadvermogen:
400

