Te koop staande chalets en stacaravans op Molecaten Park ‘t Hout
Bijgewerkt t/m 23-11-2022, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Chalets & Stacaravans te koop
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Staanplaats: Konijnenveld 60

Atlas Albino 900
Vraagprijs: € 14.500,-

Bouwjaar: 2002
Opmerkingen: datum
overname in overleg

De stacaravan ligt op een zonnige en
ruime plek op het park.
De vrijstaande houten berging is
voorzien van elektra en veel
opbergruimte.
De stacaravan heeft een veranda incl.
wind en waterdichte verandazeilen
(2019).
De stacaravan heeft een badkamer met
douche, wastafel en toilet. De keuken is
uitgerust met 4-pitsgasstel en koelkast
met vriesgedeelte.
- Slaapkamer 1:
1x 2 persoonsbed (incl. matras) 140-200
- Slaapkamer 2:
1× 1 persoonsbed (excl. matras) 80-180
1× peuterbed (incl. matras) 70-160
- Woonkamer:
Vaste hoekbank en opbergruimte, welke
ook nog kan worden uitgeschoven tot
een bed van 120-180cm
De koop is inclusief:
2x televisie, ikea kasten (1x16
opbergvakken en 1x8 opbergvakken) en
bijpassende tafel, 2x koelkast,
gasfornuis, extra vriezer, grasmaaier, 4
tuinstoelen, oven, parasol, kookpannen,
koekenpannen, wok, braadpan, bestek
en kookgerei, diverse mokken/glazen,
diverse borden.
Telefoonnummer: 06-16803466
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Te koop staande chalets en stacaravans op Molecaten Park ‘t Hout
Bijgewerkt t/m 23-11-2022, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Staanplaats: Hoge Bomen 26

Sun Seeker Beach Home
Vraagprijs: € 19.995,-

Bouwjaar: 2006
Opmerkingen: nee

Mooie nette 6 persoons stacaravan met 3
slaapkamers en veranda op een groot en
zonnig plek op het park.
De caravan heeft de volgende indeling:
- 1ste slaapkamer 2 persoonsbed
- 2de slaapkamer 2 enkele bedden
- 3de slaapkamer stapelbed
- De centrale ruimte heeft een
hoekkeuken, eettafel, hoekbank
- Badkamer met wastafel, wc en
douchecabine
- Veranda die volledig afsluitbaar is
(doeken 3-4-2021 nieuw laten plaatsen)
- Een ruime berging (nieuw laten
plaatsen 2-3-2021)
- Complete bestrating van terras e.d.
antraciet 60x60 tegels (nieuw laten
neerleggen 15-3-2021)
De caravan word verkocht met complete
inventaris.
O.a. Borden, bestek, servies etc.
Koelkast met vriesvakje
Extra koelvries combinatie in de berging
Magnetron
Parasols
Tafel met 6 stoelen op de veranda
Televisie
Grasmaaier

E-mailadres: spropsma@outlook.com
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Te koop staande chalets en stacaravans op Molecaten Park ‘t Hout
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Staanplaats: Vinkeslag 14

Sun Seeker
Vraagprijs: €19.750,-

Bouwjaar: 2005
Opmerkingen: nee

De caravan heeft de volgende indeling:
1ste slaapkamer 2 persoonsbed (master)
2de slaapkamer 2 enkele bedden
3de slaapkamer stapelbed
De centrale ruimte heeft een
hoekkeuken, eettafel, hoekbank
Badkamer met wastafel, wc en
douchecabine gerenoveerd in 2021
Veranda 2021 die volledig afsluitbaar is
met zeilen
Een ruime berging
Complete bestrating van terras e.d.
antraciet/grijs 50x50
De caravan kan in overleg worden
verkocht met complete inventaris.
O.a. Borden, bestek, servies etc
Koelkast met vriesvakje
Extra koel vriescombinatie in de berging
Magnetron
Tafel met stoelen op de veranda
Televisie
Tuinbank
Grasmaaier
Telefoonnummer: 06-54278583
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Te koop staande chalets en stacaravans op Molecaten Park ‘t Hout
Bijgewerkt t/m 23-11-2022, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Staanplaats: Hoge Bomen 47

Atlas Concerto super 860
Vraagprijs: € 16.500,-

Bouwjaar: 2008
Opmerkingen: nee

2 slaapkamers:
- 1 met een 2 persoons bed.
- 1 met 2 losse bedden.
Aparte wc en douche.
Inclusief inventaris.
Telefoonnummer: 06-30676206
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