€ 31.950,-

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

OudHuijzer
€ 31.950,6.2 m
2.45 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Brinks Watersport B.V.
Galvanistraat 6
3861 NJ Nijkerk
0332462067
http://www.brinkswatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Oudhuijzer

Type :

620 Tender Diesel

Lengte (m) :

6.20

Breedte (m) :

2.45

Diepgang (m) :

0.60

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

31.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
De Oud Huijzer 620 Tender (diesel) is een ruime en elegant gelijnde diesel sloep. Met zâ€™n overnaadse romp en
traditionele modellijn is het nog steeds een succesvolle en gezellige familiesloep. Het grote zwemplateau maakt hem
uitermate geschikt als familie sloep. Genieten van het varen en zwemmen, het kan allemaal met de Oud Huijzer 620. De
sloep heeft een erg ruime rondzit en goede zitpositie voor de bestuurder Kortom heerlijk op het gemak genieten van de
natuur en het waterlandschap met een stille en uiterst betrouwbare en stille VETUS (16pk of 27pk) motor.De Oud Huijzer
620 diesel is standaard uitgerust met:Sunbrella zit- en rugkussen setLuxe kabelaringHydraulische besturing van het
roerbladVETUS 16pk dieselmotor (2 cilinder)Afsluitbare opbergvakkenruim bemeten ankerluikRVS kikkersGegevens:
Doorvaarhoogte : 1.30 mtr
Gewicht : 950 kg
CE categorie : D
Aantal personen : 6Prijs standaard sloep vanaf: â‚¬ 31.950 â€“ inclusief 16pk VETUS diesel motor!Prijs voorbeeld sloep
vaarklaar vanaf â‚¬ 35.495, â€“ *
* Inclusief: 16 pk diesel motor, buiskap met dekzeil (kleur en stof naar keuze) en vaarklaar maken en technische opbouw van
de motor en de boot.Prijs voorbeeld sloep vaarklaar met 27 pk 3-cilinder dieselmotor vanaf â‚¬ 37.390, â€“Veel gekozen
opties:
Buiskap met dekzeil; kleur en stof naar keuze: â‚¬ 2.295 ,Zonnedek (uitneembaar) inclusief kussens: â‚¬ 679,CapitonnÃ©e kussenset (meerprijs gehele set): â‚¬ 595,Donker dek (binnenschaal) zwart of donkergrijs: â‚¬ 895,Leguaan: â‚¬ 695,Teakdek: â‚¬ 3295,Teakvloer: â‚¬ 2.495,Teak op motorkist: â‚¬ 695,Navigatie verlichting + toplicht: â‚¬ 450,Radio Bluetooth met USB/AUX en 2 boxen: â‚¬

Volledige Omschrijving
595,Zwemtrap uitneembaar, maatwerk voor 580 Tender: â‚¬ 295,-Bezoek onze showroom in Nijkerk.
Openingstijden:
Ma t/m vrij 09.00 â€“ 18.00 uur
Zaterdag 09.00 â€“ 16.00 uurBrinks Watersport is de sloepen en tender specialist van Midden Nederland en erkend dealer
van de volgende merken:Oud HuijzerMaximaTopcraftSilveryachtWATOBrinks Watersport
Galvanistraat 6
3861 NJ NIJKERK
Tel. 033-2462067
info@brinkswatersport.nl

