IkVerhuurMijn.nl
IkVerhuurMijn.nl koppelt huurders en verhuurders direct aan elkaar.
Hierdoor wordt verhuren eenvoudig en huren voordelig.

Caravan: 0001
Internet: http://www.ikverhuurmijn.nl/caravan/1
Download brochure: http://www.ikverhuurmijn.nl/caravan/1.pdf

Caravan: Kip de Luxe 400
Datum: 2014

Pagina 1 van 3

Caravan gegevens :
Model:

Kip de Luxe Prijs Hoogseizoen* (week):

€ 150,- p/week

Type:

445

Prijs Laagseizoen* (week):

€ 125,- p/week

Lengte:

445 cm

Prijs Aanbiedings periode:

€ 125,- p/week

Breedte

220 cm

Totale Lengte:

643 cm

Gewicht Caravan:

925 kg

Max Gewicht:

1300 kg

Borg:

€ 150,-

Max aantal personen:

4

Schoonmaak kosten:

Geen

Bouwjaar:

1996

Type verzekering:

WA & ANWB

Laadvermogen:

325

Reeds verhuurde data:
1 juli - 20 juli 2014. Overige data bespreekbaar. Neem contact
met ons op als u meer informatie wenst.
Overige zaken:
Toilet - Ja

Kachel –Ja

Gasfles aanwezig - Ja

Autospiegels - Nee

Voortent - Ja

Winter –Ja

Horren aanwezig - Nee

Dissel slot - Ja

Luifel –Ja

Fietsenrek - Nee

Verduistering ramen - Ja

Stroomkabel - Ja

Warm water –Ja

Koelkast –Ja

Stoelen/ tafel - Ja

Opmerkingen:
De caravan is een prima caravan om zowel in de winter als in de zomer te gebruiken door de
goede isolatie kwaliteiten. Er is een boiler ingebouwd om de kraan van warm water te voorzien.
De 2 zitten zijn eenvoudig om te bouwen tot slaapruimten.
Neem contact met ons op als u meer informatie wenst.
Verhuur reglement:
De verhuur geschiedt middels het ANWB verhuur contract.
ANWB reis en kredietbrief dient zelf afgesloten te worden.
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Overige Foto's:

Neem vrijblijvend contact met ons op: www.ikverhuurmijn.nl

Over IkVerhuurMijn.nl
IkVerhuurMijn.nl brengt geïnteresseerden in het huren en geïnteresseerden in het verhuren van goederen bij
elkaar. Huurders en verhuurders dienen zelf tot overeenstemming te komen over de huur/verhuur
overeenkomst(en) en prijzen. IkVerhuurMijn.nl is zelf geen contract partij is en niet aansprakelijk is voor
(gevolg) schade die voortkomt uit het huren & verhuren van de goederen. Vraag naar onze algemene
voorwaarden.
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