€ 48,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Bouwjaar:

Dethleffs
€ 48,6m
m
2002

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Gezellige en door het grote heldere dakluik zeer zonnige 4
persoons Dethleffs Camper 420 T te huur!
Topper van Dethleffs in luxe Camper uitvoering. En toch licht: leeg
slechts 900 kg, beladen mogelijk tot 1200 kg. Met een normale
vakantie-uitrusting is 1100 kg goed haalbaar achter de auto.
Met voor een ruime treinzit (om te bouwen naar 2 persoons bed)
en achter idem dito. 1 van de 2 zitjes kan op verzoek ook als
permanent vast tweepersoons breedtebed worden opgeleverd
(met matras).
Een ruime voortent wordt meegeleverd. Alsmede een luifel.
Fietsenrek voorop voor 2 fietsen (niet op foto, wordt wel

meegeleverd).
Compleet ingericht, volledige 4 pers. kook- en eetinventaris,
stoelen,
tafel,
kabels,
hulpspiegels,
koffie/waterkoker,
stroomkabel, toiletvloeistof, gas, veger/bezem, gereedschap,
reservelampjes etc. Gasverbruik inclusief!
Mag door heel Europa mee, campings en/of grenzen alsnog op slot
i.v.m. Corona dan kosteloos annuleren.
Feestweekeindes (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart) ...

Basisinformatie
Merk :

Dethleffs

Type :

Camper 420 T

Bouwjaar :

2002

Lengte (m) :

6.00

Prijs :

48,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Gewicht (kg) :

900

Aantal slaapplaatsen :

4

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Voortent :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Veiligheid
Stabilisator :

Volledige Omschrijving
Gezellige en door het grote heldere dakluik zeer
zonnige 4 persoons Dethleffs Camper 420 T te huur!
Topper van Dethleffs in luxe Camper uitvoering. En
toch licht: leeg slechts 900 kg, beladen mogelijk tot
1200 kg. Met een normale vakantie-uitrusting is 1100
kg goed haalbaar achter de auto.
Met voor een ruime treinzit (om te bouwen naar 2
persoons bed) en achter idem dito. 1 van de 2 zitjes kan
op verzoek ook als permanent vast tweepersoons
breedtebed worden opgeleverd (met matras).
Een ruime voortent wordt meegeleverd. Alsmede een
luifel. Fietsenrek voorop voor 2 fietsen (niet op foto,
wordt wel meegeleverd).
Compleet ingericht, volledige 4 pers. kook- en
eetinventaris, stoelen, tafel, kabels, hulpspiegels,
koffie/waterkoker, stroomkabel, toiletvloeistof, gas,
veger/bezem, gereedschap, reservelampjes etc.
Gasverbruik inclusief!
Mag door heel Europa mee, campings en/of grenzen
alsnog op slot i.v.m. Corona dan kosteloos annuleren.
Feestweekeindes (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart)

