€ 31.380,-

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

Eriba
€ 31.380,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 =- Bekledingsstof picoV30010j afvalemmer, in ingangsdeur ge&iuml;...
= Aanvullende opties en accessoires =- Bekledingsstof picoV30010j afvalemmer, in ingangsdeur ge&amp;iuml;ntergreerdV30260j uitzetbaar raam achter, incl. verduisterings hor- V50290j
ambiance verlichting- V60260j extra kussens tussen de
eenpersoonsbedden- V2035119 reservewiel met lichtmetalen
velgen- V4047010 spoelbakafdekking met snijplank- V5071010
elektrische warm waterboiler met 5 l waterinhoud- V8006220
delight - pakket- V30522150 luifel wit 400 x 250 cm met adapterV100904011 meubeldecor chiavenna nussbaum= Bijzonderheden
=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 :

Nova Light 442 Delight

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Prijs :

31.380,-

Exterieur
Materiaal wanden :

Wit

Volledige Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =
- Bekledingsstof pico
- V30010j afvalemmer, in ingangsdeur
ge&iuml;ntergreerd
- V30260j uitzetbaar raam achter, incl. verduisterings
hor
- V50290j ambiance verlichting
- V60260j extra kussens tussen de eenpersoonsbedden
- V2035119 reservewiel met lichtmetalen velgen
- V4047010 spoelbakafdekking met snijplank
- V5071010 elektrische warm waterboiler met 5 l
waterinhoud
- V8006220 delight - pakket
- V30522150 luifel wit 400 x 250 cm met adapter
- V100904011 meubeldecor chiavenna nussbaum
= Bijzonderheden =
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,

