€ 94,-

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

NIESMANN-BISCHOFF
€ 94,6m
m
1995

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: Ruime gezinscamper met
cruise control
Met veel plezier gaan wij met de kinderen op vakantie met onze
mooie camper. Omdat wij de camper niet het hele jaar gebruiken
bieden we anderen de mogelijkheid om deze van ons te huren en
zelf op avontuur te gaan!
Onze camper heeft een mooie indeling; door het lange stapelbed
achterin (2x2.10m) en ruime tweepersoonsbed (1.30mx2.10m) in
de alkoof, is de camper ook geschikt voor lange mensen. Met 4
personen hoef je niets om te bouwen; de bedden staan klaar en
eten kan aan de 4 persoons dinette!
De verwarming/kachel werkt niet maar gebruiken wij sowieso

nooit bij kamperen. Omdat de camper van binnen heel goed is
geïsoleerd (zie foto?s) mis je de verwarming geen moment! Horren
en verduisterende luiken maken je nachtrust compleet.
De camper heeft stuurbekrachtiging en cruise control voor
ontspannen en zuinig rijden op de snelweg.
Door de openklapbare achterdeur en laadruimte onder de vloer
kan er veel meegenomen worden. Een fietsendrager kan op de
trekhaak bevestigd worden.
De cam...

Basisinformatie
Merk :

Niesmann-bischoff

Type :

Flair

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1995

Lengte (m) :

6.00

Prijs :

94,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Alkoof

Motor
Merk motor :

2.5tdi,2.5tdi

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :

Exterieur
Luifel :
Trekhaak :

Indeling
Middendinette :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Met veel plezier gaan wij met de kinderen op vakantie
met onze mooie camper. Omdat wij de camper niet het
hele jaar gebruiken bieden we anderen de mogelijkheid
om deze van ons te huren en zelf op avontuur te gaan!
Onze camper heeft een mooie indeling; door het lange
stapelbed achterin (2x2.10m) en ruime
tweepersoonsbed (1.30mx2.10m) in de alkoof, is de
camper ook geschikt voor lange mensen. Met 4
personen hoef je niets om te bouwen; de bedden staan
klaar en eten kan aan de 4 persoons dinette!
De verwarming/kachel werkt niet maar gebruiken wij
sowieso nooit bij kamperen. Omdat de camper van
binnen heel goed is geÃ¯soleerd (zie fotoâ€™s) mis je de
verwarming geen moment! Horren en verduisterende
luiken maken je nachtrust compleet.
De camper heeft stuurbekrachtiging en cruise control
voor ontspannen en zuinig rijden op de snelweg.
Door de openklapbare achterdeur en laadruimte onder
de vloer kan er veel meegenomen worden. Een
fietsendrager kan op de trekhaak bevestigd worden.
De

