€ 19.950,-

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

Van Vossen
€ 19.950,6m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Van Vossen

Type :

600 Tender

Lengte (m) :

6.00

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

19.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

Rijnsaterwoude Gem Kaag En Braassem

Postcode ligplaats :

2465AA

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Ivbm Corona: Om het bezoekersaantal te controleren, is een afspraak maken wenselijk maar niet verplicht.
's Avonds zijn wij nu tijdelijk op afspraak geopend voor degene die onze showroom wil bezoeken en evt. een offerte wil laten
maken. Dit voor iedereen die vanwege het Corona virus liever niet de kans lopen veel andere mensen tegen te komen. Wil je
toch overdag komen? Ook dat is bij ons veilig.Door het corona virus zijn wij extra voorzichtig. Wij schudden helaas geen
handen en afstand bewaren is belangrijk.
Door onze extreem grote showroom, is het makkelijk zeer veel afstand van elkaar te nemen. Offertes worden in
spreekkamers gemaakt of op plekken die ver uit elkaar liggen. Zie nieuwsbericht op onze website.
Fraai vormgegeven Tender volgens de laatste trends.
Strak vormgegeven aluminium Tender van 6,0 mtr De tender heeft banken rondom.De boot biedt veel zit ruimte dus
geschikt voor familie en vrienden.
Net als de andere Van Vossen sloepen, heeft ook deze tender fantastische vaareigenschappen en is hij zeer stabiel.
Kijk voor de accessoires en mogelijke motoren op onze website
http://www.verschuurwatersport.nl/product/van-vossen-600-tender/
Een 40 pk outboard motor geeft deze boot een snelheid van ca 35 km/h
Deze tender heeft zitplaats voor maar liefst 7 personen. De kussenset kunt u opbergen in het vooronder. (in de cabin versie)
Aluminiumboten zijn zeer duurzaam recyclebaar en waardevast.
Doordat de doorvaarthoogte slechts 90 cm is, is hij zeer geschikt voor steden en gebieden met lage bruggen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan Leiden, Reeuwijk, Amsterdam, Utrecht etc.

Verschuur Watersport is erkend dealer van de volgende merken:Triple

Volledige Omschrijving
boatsVan Vossen sloepen en tendersWaterspoor tendersZEE marine tendersCorsiva sloepen en tendersStout
sloepenPrimeur sloepen en tendersOutlawSpirit Tenders4 Family sloepenTendR tendersSuzuki motorenPega trailers

Verschuur Watersport
Herenweg 10a
2465 AA Rijnsaterwoude
Tel: 0172-586678
De grootste sloepen showroom van Nederland
www.verschuurwatersport.nl

