€ 39.995,-

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

Oudhuijzer
€ 39.995,6.3 m
2.3 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

BJ - Boten
Singel 48
9001 XP Grou
0611591875
www.bj-boten.nl

Omschrijving
Prachtig opgebouwde Oudhuijzer 630 Cabin!Door ons voorzien
van de volgende optie's;4x ronde ramen is kajuitRoyaal zonnedek
met kussensPermateak vloer met lijfhout en rondom afgekitVlag
met stok en houderHonda Flushmount schakelhendelHonda
NMEA digitaal kleurenscherm i.p.v. ronde klokkenLED
toplichtSchakelpaneel op dashboardZwemtrap telescopischDual
radio met bluetoothZware Kicker luidsprekers met LED
verlichtingHydraulische besturingHonda 150 pk V-tecHuidige
vaarklaar prijs zoals opgebouwd &euro; 50.576,-Demo-prijs
inclusief alle genoemde optie's &euro; 39.995,-Boot is nog
helemaal in nieuwstaat!Info fabrikant;De Oud Huijzer 630 Cabine

biedt u zeer veel comfort en ruimte voor een boot van dit formaat.
De cabine is maar liefst 2 meter lang zodat u er met twee
personen in kan slapen. De kuip is zeer riant te noemen, waar het
met 6 personen zeer comfortabel vertoeven is.De Oud Huijzer
630 Cabine is zowel geschikt om langzaam mee te varen met een
goede koersstabiliteit als snelvaren. Bij hoge snelheid zorgt de
diepe V-vorm voorin voor comfortabel varen en sturen in de
golven.

Basisinformatie
Merk :

Oudhuijzer

Type :

630 Cabin

Lengte (m) :

6.30

Breedte (m) :

2.30

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2018

Prijs :

39.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

Grou

Postcode ligplaats :

9001XP

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Prachtig opgebouwde Oudhuijzer 630 Cabin!Door ons
voorzien van de volgende optie's;4x ronde ramen is
kajuitRoyaal zonnedek met kussensPermateak vloer
met lijfhout en rondom afgekitVlag met stok en
houderHonda Flushmount schakelhendelHonda NMEA
digitaal kleurenscherm i.p.v. ronde klokkenLED
toplichtSchakelpaneel op dashboardZwemtrap
telescopischDual radio met bluetoothZware Kicker
luidsprekers met LED verlichtingHydraulische
besturingHonda 150 pk V-tecHuidige vaarklaar prijs
zoals opgebouwd â‚¬ 50.576,-Demo-prijs inclusief alle
genoemde optie's â‚¬ 39.995,-Boot is nog helemaal in
nieuwstaat!Info fabrikant;De Oud Huijzer 630 Cabine
biedt u zeer veel comfort en ruimte voor een boot van
dit formaat. De cabine is maar liefst 2 meter lang zodat
u er met twee personen in kan slapen. De kuip is zeer
riant te noemen, waar het met 6 personen zeer
comfortabel vertoeven is.De Oud Huijzer 630 Cabine is
zowel geschikt om langzaam mee te varen met een
goede koersstabiliteit als snelvaren. Bij hoge snelheid
zorgt de diepe V-vorm voorin voor comfortabel varen
en sturen in de golven.

