€ 23.950,-

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

Oudhuijzer
€ 23.950,7m
2.5 m
Polyester
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boat Import Holland B.V.
Meeboerserf 5
3851 SR Ermelo
www.boatimportholland.nl

Omschrijving
!! NIEUW NIEUW NIEUW !! met de mogelijkheid tot snelvaren !!
!! De OUD HUIJZER 700 TENDER !!Wij hebben reeds gevaren
met een Yamaha 115 pk en de vaareigenschappen waren werkelijk
verbluffend te noemen. Wat een stabiele veilige boot op het water
!! en wat een ruimte !!!! Met deze 115 pk vaarde deze TENDER
bijna 70 kilometer per uur !!!!Uiteraard behoort een lichtere
motorisering ook tot de mogelijkheden zodat U ook geheel
vaarbewijs vrij kunt varen !!Deze geweldenaar is maar liefst 7
meter lang en 2.50 meter breed !!Standaard word deze boot
geleverd met een zeer luxe kussenset, teak houten opstapjes in de
boot, teak achterop de boot, RVS-railing op console,
LED-verlichting in de romp, wasbakje met watertank, afsluitbare

kajuit met de mogelijkheid om daar een toilet te plaatsen of Uw
kind(eren) even te laten slapen !!!!!! WERKELIJK UNIEK DESIGN
!!!!

Basisinformatie
Merk :

Oudhuijzer

Type :

700 Tender

Lengte (m) :

7.00

Breedte (m) :

2.50

Diepgang (m) :

0.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

23.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Kilo :

900

Hoogte (m) :

5

Haven :

Hiswa

Navigatie & electronica
Navigatielichten :

Volledige Omschrijving
!! De OUD HUIJZER 700 TENDER !!

Wij hebben reeds gevaren met een Yamaha 115 pk en
de vaareigenschappen waren werkelijk verbluffend te
noemen. Wat een stabiele veilige boot op het water !!
en wat een ruimte !!!! Met deze 115 pk vaarde deze
TENDER bijna 70 kilometer per uur !!!!
Uiteraard behoort een lichtere motorisering ook tot de
mogelijkheden zodat U ook geheel vaarbewijs vrij kunt
varen !!
Deze geweldenaar is maar liefst 7 meter lang en 2.50
meter breed !!
Standaard word deze boot geleverd met een zeer luxe
kussenset, teak houten opstapjes in de boot, teak
achterop de boot, RVS-railing op console,
LED-verlichting in de romp, wasbakje met watertank,
afsluitbare kajuit met de mogelijkheid om daar een toilet
te plaatsen of Uw kind(eren) even te laten slapen !!
!!!! WERKELIJK UNIEK DESIGN

