€ 59.900,-

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

Triple
€ 59.900,7.77 m
2.55 m
Aluminium

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Triple

Type :

7

Lengte (m) :

7.77

Breedte (m) :

2.55

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

59.900,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Aluminium

Ligplaats :

Rijnsaterwoude Gem Kaag En Braassem

Postcode ligplaats :

2465AA

Motor
Brandstof :

Diesel

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.
Innovatie op zijn mooist: de nieuwe Triple7
Standaard compleet met de volgende opties: 27 Pk Vetus dieselInbouwtankZitkussenset diamanteRugkussenset
diamanteVerstelbare rugleuningGroot stuurwielDiverse opbergvakkenToilet in cabineZelflozende kuipSoftclos luikenSloten
op de luikenKoelvak onder bankMotor isolatie (bij inboard versie)Uitschuifbare kikkersTraanplaat vloer en zwemplateau De
elegante lijn van de 777cm lange tender is anders, anders dan alle andere boten. De uitgesneden naam en de inklapbare
bolders zorgen voor de puntjes op de i. De inbouw LED-navigatieverlichting zorgt ervoor dat u ook veilig in de zomerse
avonden kunt varen. Daarnaast is Triple7 recyclebaar en onderhoudsvrij!
Slim onderwaterschip
Het onderwaterschip heeft een flinke breedte van zoâ€™n 2.5m, wat zorgt voor een grote stabiliteit. Bij het instappen van
de boot op Ã©Ã©n van de grote opstapjes reageert de boot nauwelijks. De skeg en het grote roer zorgen voor een
wendbare boot.

Volledige Omschrijving
De hak waarborgt de koersvastheid.
Triple7
We hebben maanden lang verzonnen, getekend, ontworpen, gecorrigeerd, opnieuw getekend, verbeterd, getekend....
Totdat... Hij helemaal perfect was.Dus we gingen verder. Opnieuw verbeteren, corrigeren, aanpassen.
En toen... Was hij meer dan perfect.
De magische Triple7 was daar!
Hij is vernieuwend
Hij is stoer
Hij is groot
Hij is sportief
Hij is onderhoudsvrij
Hij is oogverblindend mooi!
Bent u ook benieuwd naar dit unieke schitterende exemplaar?
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

