€ 94,-

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

Volkswagen
€ 94,m
m
1992

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: REDRENTALVAN
Opzoek naar een vintage camperbus voor uw weekendje, weekje
of langer weg? Zoek niet langer. Ik deel graag mijn volkswagen T4
California met je! Deze vintage camperbus heeft vier comfortabele
zitplaatsen, vier slaapplaatsen en is uitgerust met koelkast, gas,
water & licht. De bus is een echte oldtimer, maar rijdt nog
hartstikke soepel en heeft recentelijk nog een grote beurt gehad.
Ik ben vrij flexibel met ophalen en terugbrengen!
Met complete inrichting
- borden - pannen (braadpannen/koekenpannen) - bestek - glazen
- gaspitten voor twee pannen - keukenlinnen - tafel campingstekker plus verlengsnoer - luifel & stoelen en tafel voor

buiten.
Al met al helemaal vakantie klaar! Kijk voor meer informatie en
foto's op @redrentalvan via Instagram!

Basisinformatie
Merk :

Volkswagen

Type :

California

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1992

Prijs :

94,-

Valuta :

Eur

Voertuig Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Brandstof :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Interieur
Boiler :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Trekhaak :

Diesel

Volledige Omschrijving
Opzoek naar een vintage camperbus voor uw
weekendje, weekje of langer weg? Zoek niet langer. Ik
deel graag mijn volkswagen T4 California met je! Deze
vintage camperbus heeft vier comfortabele zitplaatsen,
vier slaapplaatsen en is uitgerust met koelkast, gas,
water & licht. De bus is een echte oldtimer, maar rijdt
nog hartstikke soepel en heeft recentelijk nog een grote
beurt gehad. Ik ben vrij flexibel met ophalen en
terugbrengen!
Met complete inrichting
- borden - pannen (braadpannen/koekenpannen) bestek - glazen
- gaspitten voor twee pannen - keukenlinnen - tafel campingstekker plus verlengsnoer - luifel & stoelen en
tafel voor buiten.
Al met al helemaal vakantie klaar! Kijk voor meer
informatie en foto's op @redrentalvan via

