€ 49.900,-

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

TendR
€ 49.900,8.35 m
2.55 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Tendr

Type :

27 Diesel

Lengte (m) :

8.35

Breedte (m) :

2.55

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

49.900,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Rijnsaterwoude Gem Kaag En Braassem

Postcode ligplaats :

2465AA

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.
De TendR 27 is geschikt is voor ontspannen dagtochten maar ook voor meerdaagse tochten. Het speciaal ontworpen
onderwaterschip is ook snelvarend en kan met zwaardere motoren, tot 160 PK., worden uitgerust.
Deze tender is voorzien van een slaapcabine in de punt van het schip. De cabine is ruim en dankzij de ventilatie en de ramen
aan stuur- en bakboord is de cabine licht en goed te ventileren. In de cabine is ruimte voor een chemisch toilet. Onder het
2-persoons bed is opbergruimte voor persoonlijke spullen.
Standaard is de TendR 27 tender compleet met de volgende opties:Stuursysteem (mono-kabel)Navigatieverlichting en
toplichtVerlichting in cabineKuipverlichtingRamen in cabineGestoffeerde afsluitbare cabine met bedZonnedek met
kussensZit- en rugkussensDashboard stuurconsole in kleur kussensetTeakhouten
stootlijstAntifouilingSwitchpaneelOpbergruimtes rondomDeksels met RVS Scharnieren6x RVS Kikkers (Pull-Up)4x RVS
Fenderhaken4x RVS BekerhoudersZelflozende

Volledige Omschrijving
kuipCE-Certificaat
Specificaties:Lengte 8.35 mtrBreedte2.55 mtrDiepgang0.6 mtrMotoriseringMax 160 pk
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

