€ 80.000,-

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

Campi
€ 80.000,10.5 m
3.4 m
Staal
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Houseboat iets groter dan de Campi 300 Iets grotere versie dan de
Campi 300
Deze houseboat heeft de perfecte afmetingen voor een plek in
een standaardbox in een haven. Uitstekende prijs / kwaliteit
verhouding!
Lucratief als investering voor verhuur.
De prijs is inclusief alles. Dus inclusief 9,9 pk motor, accu's,
zonnepanelen etc.
20 jaar garantie op de tubes, en houten vloeren.

Campi 340 houseboat met stalen frame en dubbele glazen ramen.
Een unieke nieuwbouw houseboat. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met onze houseboat specialist Frans van der
Houwen, +31 6 10255199.
AlgemeenOverig: Galvaniseerd stalen frame.
Dubbele beglazing, goed geisoleerd voor koude winters.

Basisinformatie
Merk :

Campi

Type :

340 Houseboat

Lengte (m) :

10.50

Breedte (m) :

3.40

Diepgang (m) :

0.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

80.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Motor
Branstofsoort :

Benzine

Volledige Omschrijving
Houseboat iets groter dan de Campi 300
Iets grotere versie dan de Campi 300

Deze houseboat heeft de perfecte afmetingen voor een
plek in een standaardbox in een haven. Uitstekende
prijs / kwaliteit verhouding!
Lucratief als investering voor verhuur.
De prijs is inclusief alles. Dus inclusief 9,9 pk motor,
accu's, zonnepanelen etc.
20 jaar garantie op de tubes, en houten vloeren.

Campi 340 houseboat met stalen frame en dubbele
glazen ramen. Een unieke nieuwbouw houseboat. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met onze
houseboat specialist Frans van der Houwen, +31 6
10255199.
Algemeen
Overig:
Galvaniseerd stalen frame.
Dubbele beglazing, goed geisoleerd voor koude winters.
Radiator
TV
Accommodatie
Openslaande deuren, solide houten terras.
Kooktoestel & brandstof: Plek voor twee gastanks
buiten.
Mooie sterke trap naar dakterras. Terras met
Overig:
roestvrijstalen hekken die neer kunnen als dit bij varen
Inrichting, achter links badkamer met douche, warm en
nodig is.
met opbergruimte.
koud water, toilet en wastafel met roestvrijstalen kraan.
Kamer met tweepersoonsbed met opbergruimte onder
Keuken met ingebouwde koelkast en vriesgedeelte. Motor, electra, water
het bed.
Aantal identieke motoren: 1
Roestvrijstalen wasbak.
Brandstoftank aantal: losse benzine tanks
2 kledingkasten, spiegel en radiator.
Zonnepaneel: 2 x 250 W Zonnepaneel
Stuurgedeelte met Draaistoel
Achteruitkijkcamera
Ruime kast

Tweede bed erboven te plaatsen.
Woongedeelte, open keuken. Tweepersoonsslaapbank

