€ 40,-

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

Corsiva
€ 40,5m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Ben jij een kussen kwijt van jouw sloep? Wij ruimen onze zolder
op en hebben meerdere nieuwe kussens uit voorraad
leverbaar.Waaronder dit gewatteerde kussen van de linker
langsbank van een Corsiva 500 tender. Kleur: carbonMateriaal:
Diamante (waterafstotend, zonbestendig)Naast dit kussen hebben
wij nog vele andere kussensets/zonnedekken uit voorraad
leverbaar van de merken Primeur, Corsiva en Van Vossen.Stuur
ons een email wanneer je iets zoekt. Dan kunnen wij kijken of wij
het toevallig op voorraad hebben.Bij 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
tendersSuzuki
motorenPega
trailersVerschuur
WatersportHerenweg
10a2465
AA
RijnsaterwoudeTel:
0172-586678De
grootste
sloepen
showroom
van
Nederlandwww.verschuurwatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Corsiva

Type :

Kussen 500 Tender

Lengte (m) :

5.00

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

40,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving

Ben jij een kussen kwijt van jouw sloep? Wij ruimen
onze zolder op en hebben meerdere nieuwe kussens uit
voorraad leverbaar.
Waaronder dit gewatteerde kussen van de linker
langsbank van een Corsiva 500 tender. Kleur: carbon
Materiaal: Diamante (waterafstotend, zonbestendig)
Naast dit kussen hebben wij nog vele andere
kussensets/zonnedekken uit voorraad leverbaar van de
merken Primeur, Corsiva en Van Vossen.

Stuur ons een email wanneer je iets zoekt. Dan kunnen
wij kijken of wij het toevallig op voorraad hebben.

Bij 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
tendersSuzuki motorenPega trailers

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

