€ 36,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Bouwjaar:

Knaus
€ 36,5m
m
1995

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo NL BV.
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
+31 (0)85 208 37 36
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Onze Vimara (Knaus) hebben wij van binnen geheel gepimpt tot
een fris en gezellig vakantiehuisje. Met veel plezier beleven wij er
dan ook de mooiste vakanties mee. Hij is altijd goed onderhouden,
functioneert naar behoren en is voorzien van vele gemakken.
Het vaste tweepersoonsbed heeft een matras van 140 cm breed
en 2 meter lang, en dan is er nog 10 cm extra over voor de langste
tenen. De treinzit kan omgebouwd worden tot een
tweepersoonsbed (125 cm breed).
Door de stabilisator ligt de caravan heerlijk stabiel achter de auto.
Omdat wij er zo veel plezier van beleven, gunnen wij anderen ook
graag die ervaring.

Wat zit er allemaal in ons vakantiehuisje:
? voortent (Dorema)
? luifel (Dorema)
? grondzeil
? campingtafel
? 4 campingstoelen
? 4 persoons servies en bestek
? pannen en keukengerei
? koffiezetter

Basisinformatie
Merk :

Knaus

Type :

410 Bs

Bouwjaar :

1995

Lengte (m) :

5.00

Prijs :

36,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Gewicht (kg) :

700

Aantal slaapplaatsen :

4

Interieur
Boiler :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Voortent :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Veiligheid
Stabilisator :

Volledige Omschrijving
Onze Vimara (Knaus) hebben wij van binnen geheel
gepimpt tot een fris en gezellig vakantiehuisje. Met veel
plezier beleven wij er dan ook de mooiste vakanties
mee. Hij is altijd goed onderhouden, functioneert naar
behoren en is voorzien van vele gemakken.
Het vaste tweepersoonsbed heeft een matras van 140
cm breed en 2 meter lang, en dan is er nog 10 cm extra
over voor de langste tenen. De treinzit kan omgebouwd
worden tot een tweepersoonsbed (125 cm breed).
Door de stabilisator ligt de caravan heerlijk stabiel
achter de auto.
Omdat wij er zo veel plezier van beleven, gunnen wij
anderen ook graag die ervaring.
Wat zit er allemaal in ons vakantiehuisje:
â€¢ voortent (Dorema)
â€¢ luifel (Dorema)
â€¢ grondzeil
â€¢ campingtafel
â€¢ 4 campingstoelen
â€¢ 4 persoons servies en bestek
â€¢ pannen en keukengerei
â€¢ koffiezetter
â€¢ waterkoker
â€¢ gasfles
â€¢ spelletjes
â€¢ autospiegels
â€¢ buitenlamp
* buiten kooktoestel
* lichtsnoer voor buiten
* stopcontact voor in de voortent
* fietsendrager (2 fietsen,

