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Chalets & Stacaravans te koop  

• • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

 
Staanplaats: Vinkenslag 23 
 

 

 

 
Sunseeker 
Vraagprijs: € 19.750,- 
 
De caravan heeft een gezellige woonkamer met 

openslaande deuren naar een mooie en ruime 

veranda. 

 

Slaapkamers:  

- Slaapkamer met 2 persoons boxspringbed 

- Slaapkamer met 2 enkele boxspringbedden 

- Slaapkamer met boxspring stapelbed. 

*Matrassen zijn in zeer goede en schone staat.  

*In iedere slaapkamer is een hang/ legkast 

 

Inventaris:  

- Tv, radio en kacheltje.  

- Open keuken met alle benodigdheden: 

inclusief bakoventje, magnetron, eethoek met 

vier stoelen, salontafel en een vloerkleed. 

- Hoekbank en tafeltje. 

 

Badkamer:   

Wc, wastafel, douchecabine.  

 

Veranda:  

Is inclusief eettafel met vier stoelen en twee 

rotan kuipstoelen met een tafeltje. 

 

Terras:  

- Nette parasol en mooie picknicktafel.  

- Vorig jaar is er een windscherm geplaatst.   

 

Tuinhokje: 

De stacaravan komt met twee fietsen voor  

volwassenen en drie kinderfietsen.  

*Hokje is betegeld met rubberen tegels en zijn 

ook buiten geplaatst.  

 

E-mailadres: w.hogerhuis1@chello.nl 

 

 
Bouwjaar: 2006 
Opmerkingen: Nee 
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Staanplaats: Konijnenveld 67 Cosalt Rivera Bouwjaar: 2009 
 Vraagprijs: € 24.500,- Opmerkingen: 

beschikbaar vanaf eind 
juni ’23 

   

 

De caravan wordt verkocht met complete 
inventaris (binnen en buiten) en is instap klaar! 
Het hok in de ruime tuin is betegeld en biedt 
voldoende opslagmogelijkheden.  
 
Aangrenzend aan de caravan bevindt zich een 
overkapping/veranda die in zijn geheel kan 
worden afgesloten met tentdoeken voorzien 
van ritsen. De doeken zijn van het jaar 2022.  
 
De caravan beschikt over 3 slaapkamers. In de 
ouderslaapkamer bevindt zich een 
tweepersoonsbed en kastgedeelte. In de 
overige 2 slaapkamers staan 2 aparte bedden 
en er is kastruimte. De matrassen zijn netjes.  
 
Er is een toilet met was- en douchegelegenheid 
in nette staat. Bovendien is er nog een extra 
apart toilet.  
 
Ook het woon- en keukengedeelte zijn in zeer 
nette staat. Oven, magnetron en 2 koelkasten 
zijn inbegrepen. 
 
 
 
Telefoonnummer: 06-27185981  
E-mailadres: l.veenstra@hotmail.com 
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Staanplaats: Sparrenbos 20 Vraagprijs: € 8000,- Bouwjaar: 2003 
  Opmerkingen: nee 
   
   
 De caravan heeft een lengte van 8,90 meter. 

 
Verder bezit de caravan over een rondzit in het 
woongedeelte, een flatscreen tv en een 
gaskacheltje. 
 
Eethoek heeft tafel en daarbij 4 stoelen.  
 
Keuken is inclusief pannenset, servies, 
koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron en 
mini-oven.  
 
2 slaapkamers met beide een 1-persoonsbed.  
In één van de slaapkamers is wel ruimte voor 
een 2-persoonsbed.  
 
Toilet, douche en wastafel zijn aanwezig.  
 
Geiser is dit jaar nieuw geplaatst. 
 
Bij de caravan is ook een berging van 3 x 2,5 
meter. Deze is inclusief 2 fietsen, koel-vries 
combinatie die zo goed als nieuw is.  

 

   
   

 Telefoonnummer: 0619118765 
E-mailadres: bestedirk@gmail.com 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


