€ 29.950,-

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

Eriba
€ 29.950,5.79 m
m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Kenteken: 57-WX-NN= Aanvullende opties en accessoires =- 3
pits gastoestel- 1400 kg as
Kenteken: 57-WX-NN= Aanvullende opties en accessoires =- 3
pits gastoestel- 1400 kg as- Afvalemmer- Douche slangFietsendrager voor- Reserve wiel incl. houder- Serviceluik.Steenslagplaat- Thule omnistor luifel- Wielklem- Zijwanden gladde
plaat kleur crystal zilver= Bijzonderheden =Deze zeer jong
gebruikte Eriba touring 535 uit 2020 is een erg mooie caravan met
hoge koelkast en gaskachel met geintegreerde boiler. Samen met
de thule luifel en fietsenrek kunt u zo op vakantie met deze
trekkers caravan. Bent u geinteresseerd? Kom dan kijken in onze
showroom en wij helpen u graag. 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 :

Eriba

Type :

Touring 535 (showroom)

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Lengte (m) :

5.79

Prijs :

29.950,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.10

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1400

Laadvermogen (kg) :

429

Gewicht (kg) :

971

Aantal slaapplaatsen :

3

Interieur
Boiler :
Hordeur :

Exterieur
Materiaal wanden :
Disselslot :

Wit

Volledige Omschrijving
Kenteken: 57-WX-NN
= Aanvullende opties en accessoires =
- 3 pits gastoestel
- 1400 kg as
- Afvalemmer
- Douche slang
- Fietsendrager voor
- Reserve wiel incl. houder
- Serviceluik.
- Steenslagplaat
- Thule omnistor luifel
- Wielklem
- Zijwanden gladde plaat kleur crystal zilver
= Bijzonderheden =
Deze zeer jong gebruikte Eriba touring 535 uit 2020 is
een erg mooie caravan met hoge koelkast en gaskachel
met geintegreerde boiler. Samen met de thule luifel en
fietsenrek kunt u zo op vakantie met deze trekkers
caravan. Bent u geinteresseerd? Kom dan kijken in onze
showroom en wij helpen u graag.
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,

