€ 41.990,-

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

Isloep
€ 41.990,7.5 m
2.25 m
Polyester

Omschrijving
Deze zomer nog varen? Dat kan met de Rapida 750! Onze
prachtige, stoere tender. Standaard zeer volledig uitgerust!
Houdt u van gezelligheid, mooi ruim design en zonnen, dan is de
RAPIDA 750 wat voor u!De Rapida 750 is een mooi ruim design
en als stuurman zit je centraal, achterop is een groot zonnebed
waar je wel met 4 personen op kan relaxen met een wijntje uit de
wijncooler. Vanaf het zonnebed via het zwemplateu zo het water
in om te zwemmen of waterskieen.Zin in een proefvaart of heeft u
vragen. Wij staan u met plezier te woord en uiteraard bent u
welkom in onze showroom.Isloep, Hoorn 316, 2404HL, Alphen
aan den Rijn, 0172-416 763, info@isloep.nl , verkoop@isloep.nl

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Isloep
Hoorn 316
2404 HL Alphen a/d Rijn
0172416763
www.isloep.nl

Basisinformatie
Merk :

Isloep

Type :

Rapida 750 Tender

Lengte (m) :

7.50

Breedte (m) :

2.25

Diepgang (m) :

0.60

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

41.990,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

1450

Roer :

Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) :

1.10

Ligplaats :

Alphen Aan Den Rijn

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

3ym20

Vermogen in PK :

21 Tot 110 Pk

Brandstof :

Diesel

Kruissnelheid (in knopen) :

40

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

Dynamo :

1

Exterieur
Antifouling :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :
Bilgepomp :

Uitrusting
Buitenkussens :

Navigatie & electronica
Navigatieverlichting :

Volledige Omschrijving
Houdt u van gezelligheid, mooi ruim design en zonnen, dan is de RAPIDA 750 wat voor u!De Rapida 750 is een mooi ruim
design en als stuurman zit je centraal, achterop is een groot zonnebed waar je wel met 4 personen op kan relaxen met een
wijntje uit de wijncooler. Vanaf het zonnebed via het zwemplateu zo het water in om te zwemmen of waterskieen.Zin in een
proefvaart of heeft u vragen. Wij staan u met plezier te woord en uiteraard bent u welkom in onze showroom.Isloep, Hoorn
316, 2404HL, Alphen aan den Rijn, 0172-416 763, info@isloep.nl , verkoop@isloep.nl

