€ 16.895,-

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

Oudhuijzer
€ 16.895,6.16 m
2.45 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze prachtige tender heeft een hele mooie breedte en een
sportieve uitstraling.De boot heeft een volle boeg, een nette
stootlijst en daarboven een moderne kabelaring die de lijnen fraai
accentueert. Veel ruimte en mobiliteit om lekker te gaan varen.
Deze boot heeft een zeer ruime kuip en door het ontwerp van het
onderwaterschip, beschikt deze boot over fantastische
vaareigenschappen.Oud Huijzer 616 Tender is standaard uitgerust
met :&bull; Sunbrella plus zit- en rugkussenset&bull;
Kabelaring&bull;
RVS
kikkers&bull;
Afsluitbare
opbergvakken&bull;
Complete
besturing&bull;
Modern
stuurwielHonda buitenboordmotor nog naar keuze 20-60 pk.

(Trefwoorden; boot, consoleboot, sloep, visboot, tender,
oudhuijzer, topcraft, silveryacht, okiboat, barracuda, honda,
mercury, tohatsu, yamaha, suzuki, primeur, corsiva, snelvarend, rib,
aluminium, hypalon, brig, grand, zodiac, makma, maril, antaris,
wato, namare, maxima, actie, aanbieding, show)

Basisinformatie
Merk :

Oudhuijzer

Type :

616 Tender

Lengte (m) :

6.16

Breedte (m) :

2.45

Conditie :

Nieuw

Prijs :

16.895,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Grou

Postcode ligplaats :

9001XP

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Deze prachtige tender heeft een hele mooie breedte en
een sportieve uitstraling.De boot heeft een volle boeg,
een nette stootlijst en daarboven een moderne
kabelaring die de lijnen fraai accentueert. Veel ruimte
en mobiliteit om lekker te gaan varen. Deze boot heeft
een zeer ruime kuip en door het ontwerp van het
onderwaterschip, beschikt deze boot over fantastische
vaareigenschappen.Oud Huijzer 616 Tender is
standaard uitgerust met :
â€¢ Sunbrella plus zit- en rugkussenset
â€¢ Kabelaring
â€¢ RVS kikkers
â€¢ Afsluitbare opbergvakken
â€¢ Complete besturing
â€¢ Modern stuurwiel
Honda buitenboordmotor nog naar keuze 20-60 pk.
(Trefwoorden; boot, consoleboot, sloep, visboot, tender,
oudhuijzer, topcraft, silveryacht, okiboat, barracuda,
honda, mercury, tohatsu, yamaha, suzuki, primeur,
corsiva, snelvarend, rib, aluminium, hypalon, brig, grand,
zodiac, makma, maril, antaris, wato, namare, maxima,
actie, aanbieding,

