€ 124.950,-

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

Outlaw
€ 124.950,9.99 m
2.75 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

VERSCHUUR WATERSPORT BV
Herenweg 10a
2465 AA Rijnsaterwoude
0172586678
www.verschuurwatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Outlaw

Type :

999 Nieuw!

Lengte (m) :

9.99

Breedte (m) :

2.75

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

124.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Rijnsaterwoude

Postcode ligplaats :

2465AA

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Vetus

Volledige Omschrijving
LET OP, DEZE BOOT IS TE BEZICHTIGEN BIJ PRINS WATERSPORT IN NIJKERK
NIEUW! Deze schitternde tender is het nieuwste model in onze showroom. Wat een schitterend exemplaar is dit, wat een
aanvulling.
De Outlaw is een snelvarende tender die voorzien is van een ruime cabin voorin. Hier is een klein keukentje en een een
afsluitbaar toilet. En ook een gezellige zithoek, waarvan een bed te maken is.Achterop het dek is een heerlijk zonnedek.
En een zwemplateau om makkelijk in- en uit het water te komen. Standaard compleet met de volgende opties:Snelvarend
onderwaterschipVetus 4 cilinder 52pkWaterlijnAntifoulingGeÃ¯ntegreerd zwemplateauOutlaw 999 RVS logo
zijkantPatrijspoort zwartFlexiteak op zwemplateauAnkerluik op voordekFlexiteak op voordekGrote opbergruimten onder
zitbankenKussenset SilvertexToegangsluik naar het vooronderRaam op cabinCabin deur RVS met glasCabin trap RVS met
teakFlexiteak in kuipCorin aanrechtbladKookstoestelWasbakKoelkastElektrisch toilet + 43L vuilwatertankDoucheBuiskap
met dekkleedRVS boegstripRVS kikkers (6x)RVS strip omranding zwemplateau
en bootHydraulische besturingMotorbedieningspaneel met toerenteller, brandstofmeter, voltmeter en optisch en akoestisch
alarmGroot stuurwielMorsebediening (gashendel)BoegschroefBedieningspaneel + 1x 12 voltSchroefas, koker +
schroefMotorkist speciaal geÃ¯soleerd3-blads schroef + zinkanodeFlexibele koppelingKunststof waterlockSchroefas
(RVS)Vaste brandstof tank 200 literWatertank 200 liter + hydrofor + vuldopLuchtvering motor compartimentBilgepomp (2
x)Navigatieverlichting rood/groen/witPlafondlamp 4x LEDVerlichting motorcabineOnderhoudsarme accu (2x)Uiteraard is
het ook mogelijk deze prachtige tender uit te

Volledige Omschrijving
voeren met zwaardere motoren. Zelfs tot 320 Pk.
Kijk op onze website voor de meerprijs van deze verschillende motoren. Of eventuele extra opties.Verschuur Watersport is
erkend dealer van de volgende merken:Triple boatsVan Vossen sloepen en tendersWaterspoor tendersZEE marine
tendersCorsiva sloepen en tendersStout sloepenPrimeur sloepen en tendersOutlawSpirit Tenders4 Family sloepenTendR
tendersOutlawSuzuki motorenPega trailers

Verschuur Watersport
Herenweg 10a
2465 AA Rijnsaterwoude
Tel: 0172-586678
De grootste sloepen showroom van

