€ 22.950,-

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

Van Vossen
€ 22.950,6.5 m
2.3 m
Aluminium

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Van Vossen

Type :

650

Lengte (m) :

6.50

Breedte (m) :

2.30

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

22.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Aluminium

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.VanVossen 650
De Vanvossen 650 sloep is een klassiek gelijnde reddingssloep, maar dan gemaakt van de modernste materialen.
Hij wordt daardoor stoer en robuust.
Indeling:Groot voordek met langsbankenAchterbankAchterdekRuimte voor koelbox in het vooronderVeel bergruimte onder
de bankenDe romp heeft een planerend onderwaterschip met geintergreerde sprayrail. De sloep heeft een doorlopende
stevenkiel.
De Vanvossen 650 is ook zeer geschikt voor sloep verhuur i.v.m. de lage aanschaf prijs, duurzaamheid en geringe brandstof
verbruik.
De sloep is geschikt voor een 15 tot 40 pk geÃ¯ntergreerde outboard15 pk â€“ ca 15 km/h
20 pk =ca 20 km/h, geen vaarbewijs nodig.
40 pk = ca 31 km/h
De VanVossen 650 heeft ruimte voor 8 personen.
De kussenset kunt u opbergen in het vooronder.Bekijk op Youtube de videoblog over deze boot:
https://youtu.be/zHB-Ogm9mV8Aluminiumboten zijn zeer duurzaam recyclebaar en waardevast. Kijk voor mogelijke
accessoires en motoren op

Volledige Omschrijving
onze website www.verschuurwatersport.nl

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

