€ 32.990,-

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

Isloep
€ 32.990,7.35 m
2.35 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Nog deze zomer varen? Dat kan in de iSloep! De Isloep 735 is een
stoere, moderne en tegelijk confortabele sloep voor een scherpe
prijs., ,
Houd u van gezelligheid en wilt u genoeg ruimte voor een groot
gezelschap of uitgebreid zonnen, dan is de ISLOEP 735 wat voor
u!Alles kan mee in de Isloep 735, er is genoeg ruimte voor alles en
iedereen. De basis prijs is zeer scherp. Met de zeer vele extra
opties kunt u de Isloep 735 zo verder aankleden naar eigen
wens.De Isloep 735 is ook electrisch verkrijgbaar. Heerlijk rustig
over de grachten of door de natuur.Zin in een proevaart of heeft u
vragen. Wij staan u met plezier te woord en uiteraard bent u
welkom in onze showroom.Isloep, Hoorn 316, 2404 HL, Alphen

aan den Rijn, 0172-416 763, info@isloep.nl / verkoop@isloep.nl

Basisinformatie
Merk :

Isloep

Type :

735

Lengte (m) :

7.35

Breedte (m) :

2.35

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

32.990,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

1350

Doorvaarthoogte (m) :

1

Ligplaats :

Alphen Aan Den Rijn

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

3ym20

Vermogen in PK :

10 Tot 30pk

Brandstof :

Diesel

Dynamo :

1

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :

Interieur
Kussens :

Exterieur
Antifouling :

Uitrusting
Stootwillen, lijnen :

Veiligheid
Lenspomp :
Bilgepomp :

Volledige Omschrijving
Houd u van gezelligheid en wilt u genoeg ruimte voor
een groot gezelschap of uitgebreid zonnen, dan is de
ISLOEP 735 wat voor u!Alles kan mee in de Isloep 735,
er is genoeg ruimte voor alles en iedereen. De basis prijs
is zeer scherp. Met de zeer vele extra opties kunt u de
Isloep 735 zo verder aankleden naar eigen wens.De
Isloep 735 is ook electrisch verkrijgbaar. Heerlijk rustig
over de grachten of door de natuur.Zin in een proevaart
of heeft u vragen. Wij staan u met plezier te woord en
uiteraard bent u welkom in onze showroom.Isloep,
Hoorn 316, 2404 HL, Alphen aan den Rijn, 0172-416
763, info@isloep.nl /

