€ 90,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Bouwjaar:

Volkswagen
€ 90,6m
m
1997

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: Volkswagen T4 Karmann
Colorado
Via deze weg willen wij graag onze oerdegelijke Volkswagen t4
Karmann Colorado aanbieden voor de verhuur. De camper is ruim
van binnen en compact van buiten, een fijne camper om mee op
pad te gaan. De sterke 2.5 TDI dieselmotor brengt je overal
naartoe!
De camper is geschikt voor een gezin met 2 kinderen, maar is ook
heerlijk ruim als je met zijn tweeën op pad wil gaan. Alles in de
camper werkt na behoren, we zijn er erg zuinig op en verwachten
dit ook van de huurders.
Voorin de camper boven de cabine is een slaapplek voor 2

personen. Achterin de camper zit een ruime rondzit. Deze kan je
ombouwen naar een 2 persoons bed. De keuken is voorzien van
een 2-pits gaskookstel, koelkast met vriesvak en warm en koud
water. De toilet en wastafel bevinden zich in een aparte ruimte.
We douchen zelf niet in de camper, wel kan je de douchkop naar
buiten hangen zodat je een buiten douch hebt. We verhuren de
camper met alle benodigdheden zoals pannen, servies, tafel en
stoelen ect. Bed, bad en...

Basisinformatie
Merk :

Volkswagen

Bouwjaar :

1997

Lengte (m) :

6.00

Prijs :

90,-

Valuta :

Eur

Voertuig Specificaties
Gewicht (kg) :

2490

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Alkoof

Motor
Brandstof :
Cruisecontrol :

Indeling
Middendinette :
Middenkeuken :

Interieur
Douche :
Boiler :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Zonnepaneel :

Diesel

Volledige Omschrijving
Via deze weg willen wij graag onze oerdegelijke
Volkswagen t4 Karmann Colorado aanbieden voor de
verhuur. De camper is ruim van binnen en compact van
buiten, een fijne camper om mee op pad te gaan. De
sterke 2.5 TDI dieselmotor brengt je overal naartoe!
De camper is geschikt voor een gezin met 2 kinderen,
maar is ook heerlijk ruim als je met zijn tweeÃ«n op pad
wil gaan. Alles in de camper werkt na behoren, we zijn
er erg zuinig op en verwachten dit ook van de huurders.
Voorin de camper boven de cabine is een slaapplek voor
2 personen. Achterin de camper zit een ruime rondzit.
Deze kan je ombouwen naar een 2 persoons bed. De
keuken is voorzien van een 2-pits gaskookstel, koelkast
met vriesvak en warm en koud water. De toilet en
wastafel bevinden zich in een aparte ruimte. We
douchen zelf niet in de camper, wel kan je de douchkop
naar buiten hangen zodat je een buiten douch hebt. We
verhuren de camper met alle benodigdheden zoals
pannen, servies, tafel en stoelen ect. Bed, bad

