€ 14.900,-

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

Hobby
€ 14.900,5.08 m
m
2022

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Jong Kampeer & Recreatie
Beeklaan 18a - 24a
2191 AB Hillegom - De Zilk
0031 252 517717
https://www.dejongrecreatie.nl/

Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =- Aslastverhoging van 950
kg naar 1.200 kg= Bijzonderheden =
= Aanvullende opties en accessoires =- Aslastverhoging van 950
kg naar 1.200 kg= Bijzonderheden =(Showroom) Nu leverbaar
deze nieuwe Hobby Beachy 360. Interesse in deze of een andere
caravan, neem contact op met onze verkoopadviseurs en/of kijk
op onze website www.dejongrecreatie.nl voor de beschikbaarheid.
Onze verkoopadviseurs informeren u graag verder. Getoonde
gegevens en afbeeldingen kunnen enigszins afwijken. LET OP:
Onze advertenties worden vanaf onze website doorgeplaatst naar
meerdere sites. Onze eigen site www.dejongrecreatie.nl is altijd
actueel. Andere sites helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op

www.dejongrecreatie.nl. Alle informatie op de website van DE
JONG Kampeer &amp;amp; Recreatie is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid
van de hierin verstrekte informatie kan DE JONG geen
aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van
de website rechten worden ontleend. Er kunnen dus geen rechten
worden ontleend aan eventuele foutieve/niet-actuele informatie,
afbeeldingen, adviesprijzen, etc.

Basisinformatie
Merk :

Hobby

Type :

Beachy 360 (showroom)

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

5.08

Prijs :

14.900,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.17

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1200

Laadvermogen (kg) :

443

Gewicht (kg) :

757

Aantal slaapplaatsen :

2

Exterieur
Materiaal wanden :

Wit

Volledige Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =
- Aslastverhoging van 950 kg naar 1.200 kg
= Bijzonderheden =
(Showroom) Nu leverbaar deze nieuwe Hobby Beachy
360. Interesse in deze of een andere caravan, neem
contact op met onze verkoopadviseurs en/of kijk op
onze website www.dejongrecreatie.nl voor de
beschikbaarheid. Onze verkoopadviseurs informeren u
graag verder.
Getoonde gegevens en afbeeldingen kunnen enigszins
afwijken.
LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze website
doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere sites
helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op
www.dejongrecreatie.nl.
Alle informatie op de website van DE JONG Kampeer
&amp; Recreatie is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of
onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan
DE JONG geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin
kunnen aan de inhoud van de website rechten worden
ontleend. Er kunnen dus geen rechten worden ontleend
aan eventuele foutieve/niet-actuele informatie,
afbeeldingen, adviesprijzen,

