€ 45.000,-

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

Campi
€ 45.000,7.5 m
2.8 m
other
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Kleine houseboat helemaal compleet met alles erop en eraan.
Geschikt voor B&B en kleine vaartochtjesCE-D gecertificeerde
houseboat:
Actieverkoop! Super leuke kleine handzame houseboat met alles
erop en eraan voor de snelle beslisser!
De enige kosten die erbij komen zijn de transportkosten. Wij
zorgen voor de transport vanuit Polen en de boot kan gelijk
geleverd worden.
Met deze houseboat kan je gemakkelijk varen en overal komen
door haar mooie afmetingen. In elke haven is wel een plekje te
vinden.

Het super leuke dakterras te bereiken via een stevige strap zorgt
overal voor een prachtig uitzicht.
De inrichting is erg creatief met een bank die uitgeklapt kan
worden als tweepersoonsbed en een bank die als soort stapelbed
fungeert. Met daaronder veel opslagruimte. Bijvoorbeeld zeer
lucratief als B&amp;B in een kleine stadshaven met
haar slaaplaatsen voor 4 personen.

Basisinformatie
Merk :

Campi

Type :

280 Houseboat

Lengte (m) :

7.50

Breedte (m) :

2.80

Diepgang (m) :

0.45

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

45.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Other

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

3.5

Ligplaats :

Bydgoszcz

Motor
Merk :

High Trust

Vermogen in PK :

99

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Benzine

Inhoud brandstoftank (liters) :

24

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Volledige Omschrijving
Kleine houseboat helemaal compleet met alles erop en
eraan. Geschikt voor B&B en kleine vaartochtjes
CE-D gecertificeerde houseboat:
Actieverkoop! Super leuke kleine handzame houseboat
met alles erop en eraan voor de snelle beslisser!
De enige kosten die erbij komen zijn de
transportkosten. Wij zorgen voor de transport vanuit
PolenÂ en de boot kan gelijk geleverd worden.

Met deze houseboat kan je gemakkelijk varen en overal
komen doorÂ haar mooie afmetingen. InÂ elke haven is
wel een plekje te vinden.
Â
Het super leuke dakterras te bereiken via een stevige
strap zorgt overal voor een prachtig uitzicht.
De inrichting is erg creatiefÂ met een bank die
uitgeklapt kan worden als tweepersoonsbedÂ en een
bank die als soort stapelbed fungeert. Met daaronder
veel opslagruimte.Â Bijvoorbeeld zeer lucratiefÂ als
B&B in een kleine stadshaven met haarÂ slaaplaatsen
Accommodatie
voor 4 personen.
Overig: Ledverlichting ingebouwd in de
plafondbeplating.Â
Â
Waterdruk pomp
Algemeen
Watertank 150
Overig: De drijvers zijn van onverwoestbaar Polyetheen
in een frame van gegalvaniseerd staal.Â Net als de
Woonkamer met kichenette met keukenkastjes,
andere types vanÂ Campi.
gootsteen, gasfornuis, 2 bankbedden voor 4 personen.
Badkamer met douche, wastafel, spiegel, toilet.

De vloervewarming is op diesel.Â

Afmeting van de woonruimte is 2,60 bij 3,60 meter.
Door compacte inrichting oogt ze ruimer. En op de
terassenÂ is genoeg ruimte, naast het dakterras, om
overdekt te genieten van het buitenleven.
Op het voorterras staat de stuurstand met camera en
een zitbankje.
Dakterras heeft een inklapbare reling zodat de
doorvaarthoogte beperkt blijft.

Volledige Omschrijving
liter
Vuilwatertank 150 liter
Vloerverwarming op diesel
Warm waterÂ
2x 250 W Zonnepanelen
4x 6V 225 Ah Accu
3 kW omvormer ook geschikt voor een generator
Â
Navigatie en electronica
Overig: Navigatieverlichting is

