Te koop staande stacaravans en chalet op Molecaten Park 't Hout
Bijgewerkt t/m 1-11-2018, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Chalets & stacaravans te koop
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Staanplaats: Hoge Bomen 48

Vraagprijs: € 12.500,Merk: Sunseeker Mallorca Super
Afmetingen: 8.85 x 3.32 mtr

Bouwjaar: 2009

Slaapkamer 1: één 2- persoonsbed
Slaapkamer 2: twee 1- persoonsbed
Indeling: ruime nette stacaravan
voor 4 personen, ruime zit- en eethoek,
achter de banken zit airco, toilet en
douche bij elkaar.
De stacaravan is voorzien van dubbele
beglazing.
Berging aanwezig.
Vraagprijs is inclusief inventaris, exclusief
persoonlijke spullen.
Tel: 06-30286708

Staanplaats: Sparrenbos 19

Vraagprijs: € 20.000,Merk: Excelsior
Type: Bungalette
Afmetingen: 3.80 x 10.40 mtr
Chalet Excelsior voor 4 personen.
Slaapkamer 1: één 2- persoonsbed
(incl. elektrische verwarming in slaapkamer 1)

Slaapkamer 2: twee 1- persoonsbed
(onderschuif)

Chalet is zeer goed geisoleerd met
dubbele beglazing.
Zit- en eethoek verwarmd met
gaskachel. Keuken voorzien van 4-pits
gaskooktoestel, koelkast en ingebouwde
magnetron. Overal zijn ruim voldoende
kasten en bergruimten aanwezig.
Grote buitenberging met geisoleerd dak,
voorzien van water, elektra en ingericht
als mini-werkplaats tevens tuingereedschapberging. Rustige, grote, vrije kavel
met ruimte voor meerdere auto's.
Vraagprijs incl. volledige inventaris in
chalet en berging + 2 fietsen.
Excl. Persoonlijke spullen en boeken.
Tel:
0516 491413
E-mail: boele.weidenaar@kpnmail.nl

Molecaten Park 't Hout • Duerswâldmet Wei 11 • 9243 KA Bakkeveen •
tel 0516 – 541 287 • thout@molecaten.nl • www.molecaten.nl/thout

Bouwjaar: 2002

Te koop staande stacaravans en chalet op Molecaten Park 't Hout
Bijgewerkt t/m 1-11-2018, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Staanplaats: Hoge Bomen 26

Vraagprijs: € 18,550,Merk: Gritter
Afmetingen: 3,7 x 10 mtr

Bouwjaar: 2002

Prachtige nette chalet te koop op zeer
mooi locatie met veel privacy en groot terrein
Slaapkamer 1: 2-persoonsbed
Slaapkamer 2: 1-persoonsbed en stapelbed
Indeling: ruime nette chalet voor 5 personen,
ruime zit- en eethoek verwarmd met gaskachel.
Keuken voorzien van 4-pits gaskooktoestel,
koelkast en magnetron.
Toilet en douche bij elkaar.
Buitenberging met 2 volwassenfietsen en
2 kinderfietsen, skelter en meer kinderspeelgoed,
en tuinmeubelen.
Vraagprijs is incl. volledige inventaris in chalet en berging.
Tel: 06-22380265

Staanplaats: Sparrenbos 23

Vraagprijs: € 16.500,-

Bouwjaar: 2006

Merk: Sunseeker
Afmetingen: 3,5 x 8,5 mtr
Zeer nette stacaravan met drie slaapkamers, woonkamer, keuken met 4-pits gasfornuis.
Ook is er een magnetron, senseo apparaat,
koel-vries combinatie, waterkoker en keukengerei aanwezig en inbegrepen.
Slaapkamer 1: 2-persoonsbed (boxspring)
Slaapkamer 2: stapelbed
Slaapkamer 3: 2 losse 1-persoonsbedden
De plaats heeft een mooie ruime tuin met
een nieuw schuurtje en een nieuwe veranda
met overkaping.

Tel.: 06-55136363

Molecaten Park 't Hout • Duerswâldmet Wei 11 • 9243 KA Bakkeveen •
tel 0516 – 541 287 • thout@molecaten.nl • www.molecaten.nl/thout

Te koop staande stacaravans en chalet op Molecaten Park 't Hout
Bijgewerkt t/m 1-11-2018, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Staanplaats: Vinkenslag 22

Vraagprijs: € 15.000,Merk: Sunseeker
Afmetingen: 3,5 x 8,5 mtr

Bouwjaar: 2006

Mooie en luxe 6-persoons stacaravan met
ruime woonkamer incl. televisie, ruime keuken
incl. koel-vries combinatie, senseo apparaat,
magnetron, keukengerei en eethoek.
Slaapkamer 1: 2-persoonsbed
Slaapkamer 2: stapelbed
Slaapkamer 3: 2 losse 1-persoonsbedden
De plaats heeft een nieuwe aangelegde tuin
met een nieuw schuurtje en een nieuwe
veranda met overkapping.
Ook is de partytent, de 2 fietsen en de
barbecue inbegrepen.

Tel.: 06-55136363

Staanplaats: Hoge Bomen 30

Vraagprijs: € 4,750,00
Merk: Nordstar 850
Afmetingen: 3,10 x 8,20 mtr
Goed onderhouden stacaravan voor 2-4
personen. Douche en wc zijn aanwezig.
Slaapkamer 1: 2-persoonsbed
In de woonkamer kan een bed gerealiseerd
worden.
Vraagprijs is inclusief complete inventaris.
Tel.: 06 513 049 08
Email: tiemekiesbrink@outlook.com

Molecaten Park 't Hout • Duerswâldmet Wei 11 • 9243 KA Bakkeveen •
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Bouwjaar: 2001

