08 Luxe compacte Knaus buscamper(
5.40 )met groot vast bed ,Trekhaak!

Kopen, verhuren en zelf gebruiken,10% rendement! zo werkt het : U koopt deze camper voor € 47000,- en ontvangt €4700,aan rente. wij verhuren de camper voor u op de momenten dat u zelf niet gaat! Wij betalen alle kosten zoals :
verzekering,wegenbelasting, onderhoud,afschrijving, enz. enz. Bijv. deze camper of elke willekeurige andere camper!!!
Huurcamper | Nr 08 Knaus Boxstar Road, Dankzij de lengte van deze bus (5,40 mtr.) is deze camper
zeer wendbaar en ideaal voor parkeren in de stad, ook is de camper ideaal qua formaat voor onder andere tolwegen en ferry
overtochten. De camper beschikt onder andere over 2 comfortabele draaibare pilotenstoelen, 2.3 130 pk Multijet 2 motor waardoor
u op een comfortabele manier mee kunt komen met het overige verkeer en geen enkel probleem ervaart met ritjes door de bergen,
veel opbergruimte (zowel achterin de camper onder het vaste bed als in de kastjes die zich bevinden in de camper), ruime entree
middels een schuifdeur met een hor deur. Kortom een compacte camper met veel bergruimte en een zeer aangenaam rijcomfort.
Deze camper kopen € 42.000,- zonder BPM NL prijs: € 49900,- INCL. BTW.
Graag een proefrit maken in deze fantastische camper? Dit kan geheel vrijblijvend bij ons. Gewoon een stuk rijden met onze
camper en wellicht binnenkort staat uw eigen camper voor de deur.

Kenmerken
Bouwjaar
Staat
Aantal personen
Merk
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

2018
Nieuw
2
Knaus Boxstar Road Camp
Handgeschakeld 6
2
2,05
EL-WL-350

Brandstof
Voertuignummer
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Diesel
008
Bus
Fiat 2,3 Multijet 2
4
5,40
2,60

- Boiler
- Dwars bed
- Gascomfort
- Luifel
- Ringverwarming
- Toilet/wasruimte
-

- Cassettetoilet
- Elec. ramen
- Hordeur
- Midden toilet
- Standaard koelkast
- Vast bed

- Cruise controle
- Elec. spiegels
- Kachel
- Middenkeuken
- Stoel draaibaar
- Watertank (afval)

Faciliteiten
- Alarm
- Douche
- Electronische opstap
- Kleine zit
- Radio
- Stuurbekrachtiging
- Watertank (schoon)

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 600
€ 750
€ 850

Huurvoorwaarden
Camper Deluxe

Tel. +31 (0) 522 48 05 48

KvK: 04076390

Kosterweg 1
7949 AL Meppel

Fax. +31 (0) 522 48 14 17
info@camperdeluxe.nl

BTW ID: NL001196745B54

