€ 27.850,-

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

Hobby
€ 27.850,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
DIRECT LEVERBAAR en nu te zien in onze showroom, deze
Hobby Excellent 495 UL Edition, een geheel nieuwe serie met een
nieuw interieur....
DIRECT LEVERBAAR en nu te zien in onze showroom, deze
Hobby Excellent 495 UL Edition, een geheel nieuwe serie met een
nieuw interieur.Caravan met aparte bedden, rondzithoek,
toiletruimte, keuken met hoge koelkast.Een prachtige geheel
vernieuwe uitvoering met een eigentijds interieur.Met voldoende
bergruimte voor al uw vakantie bagageLET 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 :

Excellent 495 Ul Edition (showroom)

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Prijs :

27.850,-

Exterieur
Materiaal wanden :

Wit

Volledige Omschrijving
DIRECT LEVERBAAR en nu te zien in onze showroom,
deze Hobby Excellent 495 UL Edition, een geheel
nieuwe serie met een nieuw interieur.
Caravan met aparte bedden, rondzithoek, toiletruimte,
keuken met hoge koelkast.
Een prachtige geheel vernieuwe uitvoering met een
eigentijds interieur.
Met voldoende bergruimte voor al uw vakantie bagage
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,

