
Bestelwagen

wielbasis 2920 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Bestelwagen T700* 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2280 kg 1515 kg 765 kg f 27.995 f 27.995 f 32.894

"Uitvoering ""Baseline"" geen meeruitvoeringen mogelijk. Alleen verkrijgbaar in de kleur wit."

❏ Bestelwagen T800 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2380 kg 1515 kg 865 kg f 30.495 f 30.495 f 35.832

❏ Bestelwagen T800 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2380 kg 1515 kg 865 kg f 30.495 f 30.495 f 35.832

❏ Bestelwagen T800 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2380 kg 1515 kg 865 kg f 35.345 f 35.345 f 41.530

❏ Bestelwagen 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2575 kg 1515 kg 1060 kg f 32.495 f 32.495 f 38.182

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2650 kg 1590 kg 1060 kg f 36.878 f 36.878 f 43.332

❏ Bestelwagen 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2575 kg 1515 kg 1060 kg f 32.495 f 32.495 f 38.182

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1620 kg 1060 kg f 37.345 f 37.345 f 43.880

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1620 kg 1060 kg f 39.345 f 39.345 f 46.230

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Bestelwagen 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2625 kg 1565 kg 1060 kg f 33.595 f 33.595 f 39.474

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2700 kg 1640 kg 1060 kg f 37.978 f 37.978 f 44.624

❏ Bestelwagen 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2625 kg 1565 kg 1060 kg f 33.595 f 33.595 f 39.474

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2730 kg 1670 kg 1060 kg f 38.445 f 38.445 f 45.173

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2730 kg 1670 kg 1060 kg f 40.445 f 40.445 f 47.523



Uitvoering van het basismodel

Carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Verzinkte delen:  motorkap, voorschermen, zijpanelen, 

schuifdeur, achterdeuren/-klep
■ Chassis met langs- en dwarsdragers
■ Voorschermen geschroefd
■ 2 Voorportieren
■ Schuifdeur rechts, met dubbele rolgeleiding
■ Achterklep
■ Hoge achterdeuren (bij verhoogd dak)
■ Kunststof bumpers (zwart), zelfherstellend tot 4 km/h
■ Rechter buitenspiegel, convex, wegklapbaar
■ Linker buitenspiegel, asferisch, wegklapbaar
■ Afsluitbare tankdop, tankinhoud 80 liter
■ Sleepoog voor en achter
■ Voorspoiler voorzien van steenslagbescherming
■ PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten
■ Met was geconserveerde holle ruimtes

Onderstel
■ 15" Onderstel
■ Voorwielophanging: onafhankelijk met in de lengterichting geplaatste 

torsiestaafvering, telescopische schokdempers en stabilisator
■ Achterwielophanging, onafhankelijk met langsdragers, mini-blokveren

en telescopische schokdempers
■ Zelfcorrigerende bekrachtigde veiligheidsstuurinrichting
■ Twee-krings diagonaal gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen 

voor en achter en last/druk afhankelijke remkrachtregeling
■ Wielnaafdoppen
■ Volwaardig reservewiel onder de auto, bij syncro staand in de bagageruimte
■ Stalen velgen 6Jx15
■ Banden 195/70 R15

Veiligheidsuitrusting
■ Gelaagde voorruit met getinte band
■ Verwarmbare achterruit
■ Halogeen koplampen
■ 2 Achteruitrijlichten
■ 1 mistachterlicht
■ Enkeltonige claxon
■ Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
■ Handgreep aan de voorstijl rechts en aan de dakstijl rechts
■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
■ Driepunts rolgordels met hoogteverstelling en gordelspanners 

op de voorstoelen, sluiting aan het stoelframe
■ Kunststof brandstoftank onder de cabine

Anti diefstal

■ Eén-sleutelsysteem met wegrijblokkering via elektronische transponder
■ Stuurslot 

Cabine
■ Instaptreden bij de voorportieren
■ 2 Verstelbare voorstoelen met stoffen bekleding
■ Portierbekleding van kunststof met geïntegreerde armleuningen
■ Asbak in het dashboard
■ Opbergvak in het dashboard, rechts, verlicht en afsluitbaar
■ Opbergvak onder het dashboard, links
■ Opbergplaats op het dashboard, rechts
■ Opbergvak aan het linker voorportier
■ Zonnekleppen, rechts met make-up spiegel, klap- en zwenkbaar
■ Stoffen hemelbekleding
■ Cabineverlichting
■ Kledinghaakje links
■ Beklede dakstijlen
■ Rubberen vloerbedekking

Laadruimte
■ Instaptrede bij de schuifdeur
■ Hemelbekleding van carrosseriekarton
■ 2 binnenlichten

Functionele uitvoeringsdetails
■ Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, digitale kilometer- en dagkilometerteller
■ Toerenteller met digitaal klokje
■ Brandstofniveaumeter met waarschuwingslampje
■ Koelvloeistoftemperatuurmeter met waarschuwingslampje
■ Controlelampje voor aangetrokken handrem, remsysteem en remvloeistofniveau
■ Controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, licht/grootlicht, 

mistachterlicht en voorgloeien (alleen dieselmotoren)
■ Regelbare blauwe instrumentenverlichting
■ Ruitenwissers met 2 snelheden en regelbare intervalstand
■ Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met recirculatiesysteem en 

4-traps aanjager voor verwarming en voorruitontwaseming
■ Interieur-luchtfilter (stof- en pollenfilter)
■ 5 Frisse luchtuitstroomopeningen in het dashboard
■ 12 Volts stopcontact met aansteker
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren, 

schuifdeur en achterdeuren-/klep
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting



Modules en opties

1. Aandrijving

❏ 1.1 4-Traps automaat f 3.750 f 3.750 f 4.406

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor en 75 kW/102 pk TDI

❏ 1.2 Syncro voor benzinemotor f 8.000 f 8.000 f 9.400

niet te bestellen i.c.m. T800

❏ 1.3 Syncro voor dieselmotor f 9.250 f 9.250 f 10.869 

niet te bestellen i.c.m. T800

2. Onderstel

❏ 2.1 Verlaagd laadvermogen (naar 500 kg) f 0 f 0 f 0

niet te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. dubbele cabine 

❏ 2.2 Verhoogd laadvermogen (naar 1200 kg) f 634 f 634 f 745

❏ 2.3 Verlaagd onderstel i.c.m. wielbasis 2920 mm f 201 f 201 f 236

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.2)

niet te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

❏ 2.4 Versterkte stabilisatoren, voor en achter f 551 f 551 f 647

❏ 2.5 Verzwaarde vering op de vooras f 211 f 211 f 248

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.2)

❏ 2.6 Verzwaarde vering op de achteras f 325 f 325 f 382

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.2)

❏ 2.7 4 Lichtmetalen velgen 'Block 9' 7Jx15 en 205/65 banden f 1.784 f 1.784 f 2.096

❏ 2.8 4 Lichtmetalen velgen 'BBS' 7Jx15 en 205/65 banden f 2.410 f 2.410 f 2.832

❏ 2.9 Wieldoppen f 165 f 325 f 194

3. Pakketten

❏ 3.1 Elektrisch pakket: elektrisch bedienbare voorportierramen, elektrisch f 995 f 995 f 1.169

verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, centrale portier- en

deurvergrendeling met afstandsbediening

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 7.4)

❏ 3.2 Slecht weer pakket: achterruitenwisser, mistlampen in de voorbumper en f 995 f 995 f 1.169

verwarmbare ruitensproeierkoppen voor

❏ 3.3 Airbagpakket: comfortdashboard met bestuurders- en bijrijdersairbag f 995 f 995 f 1.169

handschoenenkastje vervalt

extra opbergvak midden onder het dashboard

❏ 3.4 Comfortpakket: luxe stoelbekleding, portieren met stof bekleed, f 995 f 995 f 1.169

hoofdsteunen in hoogte verstelbaar en kantelbaar, armleuningen aan beide

voorstoelen, verlichte make-up spiegel rechts, lendesteun aan de bestuurders-

en bijrijdersstoel, tapijt in de cabine, dubbeltonige claxon, binnenverlichting met 

vertraging 

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

niet te bestellen i.c.m. scheidingswand (optie 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak bij wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 3.5 Comfortpakket: idem echter met draaibare voorstoelen f 1.795 f 1.795 f 2.109

❏ 3.6 Design 'neus' met getint glas in cabine f 1.195 f 1.195 f 1.404

❏ 3.7 idem, met gesloten achteklep f 1.195 f 1.195 f 1.404

❏ 3.8 idem, met gesloten achterdeuren f 1.712 f 1.712 f 2.012

❏ 3.9 Bumpers en spiegels in carrosseriekleur f 800 f 800 f 940

alleen i.c.m. design 'neus' pakket (optie 3.6, 3.7, 3.8)

alleen i.c.m. elektrisch bedienbare spiegels (optie 9.14)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW



4. Dubbele cabine en laadruimte dubbele cabine

❏ 4.1 Standaard dubbele cabine zonder gordels f 2.695 f 2.695 f 3.167

❏ 4.2 Standaard dubbele cabine met 2-punts heupgordels f 3.095 f 3.095 f 3.637

Standaard dubbele cabine met 3-punts veiligheidsgordels

❏ 4.3 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 3.745 f 3.745 f 4.400

❏ 4.4 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 3.895 f 3.895 f 4.577

Luxe dubbele cabine met 3-punts veiligheidsgordels

❏ 4.5 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 4.995 f 4.995 f 5.869

❏ 4.6 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 5.095 f 5.095 f 5.987

❏ 4.7 Luxe comfortbekleding f 175 f 175 f 206

alleen te bestellen i.c.m. Comfortpakket (optie 3.4)

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

❏ 4.8 Hemelbekleding in dubbele cabine zoals in de bestuurderscabine f 535 f 535 f 629

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

❏ 4.9 Zijstijl- en zijwandbekleding met kunstleer f 695 f 695 f 817

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

❏ 4.10 Vloerbedekking passagiersruimte, tapijt f 250 f 250 f 294

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

❏ 4.11 Extra isolatie in wanden, deuren en plafond f 495 f 495 f 582

❏ 4.12 Instaptrede bij schuifdeur f 103 f 103 f 121

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

Watervast antislip betonplex op de laadvloer

❏ 4.13 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 430 f 430 f 505

❏ 4.14 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 585 f 585 f 687

Hechthout op de laadvloer

❏ 4.15 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 375 f 375 f 441

❏ 4.16 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 465 f 465 f 546

Hechthout op de zijwanden en de achterdeuren/-klep

❏ 4.17 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 695 f 695 f 817

❏ 4.18 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 795 f 795 f 934

Grijsgelakt MDF op de zijwanden en de achterdeuren/-klep

❏ 4.19 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 665 f 665 f 781

❏ 4.20 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 735 f 735 f 864

Lat om lat op de zijwanden, hechthout op de achterdeuren/-klep

❏ 4.21 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 415 f 415 f 488

❏ 4.22 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 485 f 485 f 570

❏ 4.23 Wielkasten voorzien van betonplex-omtimmering f 365 f 365 f 429

❏ 4.24 Wielkasten voorzien van hechthout-omtimmering f 365 f 365 f 429

❏ 4.25 Wielkasten voorzien van MDF-omtimmering f 440 f 440 f 517

Bindrails in de laadruimte

❏ 4.26 i.c.m. wielbasis 2920 mm (1050 mm) f 205 f 205 f 241

❏ 4.27 i.c.m. wielbasis 3320 mm (1450 mm) f 285 f 285 f 335

❏ 4.28 Telescoopstang voor bindrails f 155 f 155 f 182

alleen te bestellen i.c.m. bindrails (optie 4.26, 4.27)

❏ 4.29 Spanband voor bindrails f 85 f 85 f 100

alleen te bestellen i.c.m. bindrails (optie 4.26, 4.27)

❏ 4.30 Sjorogen, 2 stuks, in de linker en rechter hoek van de laadvloer f 115 f 115 f 135

❏ 4.31 Sjorogen, 4 stuks, in alle hoeken van de laadvloer f 230 f 230 f 270

❏ 4.32 Warmte-uitstroomopening aanpassen t.b.v. 2e warmtewisselaar f 170 f 170 f 200

i.c.m. wielbasis 2920 mm

❏ 4.33 Groen getint warmtewerend glas in dubbele cabinegedeelte f 135 f 135 f 159

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



5. Cabine interieur

❏ 5.1 Bijrijdersbank incl. 2 driepuntsgordels f 472 f 472 f 555

niet te bestellen i.c.m. T800

niet te bestellen i.c.m. draaibare bestuurdersstoel (optie 5.3)

❏ 5.2 Bekleding voorstoel(en)/bank in kunstleer f 0 f 0 f 0

niet te bestellen i.c.m. Comfortpakket (optie 3.4)

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 5.5)

❏ 5.3 Draaibare voorstoel (per stoel) f 473 f 473 f 556

bij chassis alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 5.4 Verstelbare lendesteun in de voorstoel (per stoel) f 113 f 113 f 133 

❏ 5.5 Armleuningen aan de voorstoel (per stoel) f 199 f 199 f 234

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 5.2)

❏ 5.6 Comfortdashboard f 401 f 401 f 471 

❏ 5.7 Bekerhouder in de cabine f 49 f 49 f 58 

❏ 5.8 Opbergvak in het rechter voorportier f 104 f 104 f 122

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

❏ 5.9 Opbergvak midden onder het dashboard f 96 f 96 f 113

standaard i.c.m. Airbagpakket (optie 3.3)

standaard i.c.m. tachograaf (optie 9.5)

6. Laadruimte

❏ 6.1 Raam in voorste gedeelte laadruimte (per raam) f 418 f 418 f 491

❏ 6.2 Raam in voorste gedeelte laadruimte, groen getint warmtewerend glas (per raam) f 519 f 519 f 610

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de bestuurderscabine en achterruit(en) (optie 9.15, 6.7)

❏ 6.3 Schuifraam in voorste gedeelte laadruimte (per raam) f 940 f 940 f 1.105

❏ 6.4 Schuifraam in voorste gedeelte laadruimte, groen getint warmtewerend glas (per raam) f 1.043 f 1.043 f 1.226

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de bestuurderscabine en achterruit(en) (optie 9.15, 6.7)

❏ 6.5 4 Vaste zijruiten in de laadruimte f 1.305 f 1.305 f 1.533

❏ 6.6 4 Vaste zijruiten in de laadruimte, groen getint warmtewerend glas f 1.575 f 1.575 f 1.851

❏ 6.7 Groen getint warmtewerend glas in de achterruit/-deuren f 113 f 113 f 133

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de bestuurderscabine (optie 9.15)

indien zijruiten in laadruimte deze bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas (optie 6.6)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

❏ 6.8 Scheidingswand tussen cabine en laadruimte zonder ruit f 485 f 485 f 570

❏ 6.9 Scheidingswand tussen cabine en laadruimte met vaste ruit f 404 f 404 f 475

❏ 6.10 Scheidingswand tussen cabine en laadruimte met schuifruit f 827 f 827 f 972

❏ 6.11 Scheidingswand achter bestuurder en bijrijder met doorgang f 499 f 499 f 586

naar de laadruimte

❏ 6.12 Halfhoge scheidingswand tussen de cabine en de laadruimte f 165 f 165 f 194

Vloerbedekking in de laadruimte, rubber

❏ 6.13 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 514 f 514 f 604

❏ 6.14 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 588 f 588 f 691

Zijwandbekleding in de laadruimte, carrosseriekarton

❏ 6.15 i.c.m. wielbasis 2920 mm f 473 f 473 f 556

❏ 6.16 i.c.m. wielbasis 3320 mm f 548 f 548 f 644

7. Exterieur

❏ 7.1 Verhoogd dak (wit) zonder hoge achterdeuren wielbasis 2920 mm f 3.152 f 3.152 f 3.704

❏ 7.2 Verhoogd dak i.c.m. hoge achterdeuren wielbasis 3320 mm f 3.446 f 3.446 f 4.049

❏ 7.3 Schuifdeur links (2e schuifdeur) f 1.173 f 1.173 f 1.378

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.4 Verhoogde schuifdeur rechts f 1.934 f 1.934 f 2.272

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties

❏ 7.5 Zonder schuifdeur rechts  f 0 f 0 f 0

niet te bestellen i.c.m. hoge scheidingswand (optie 6.8, 6.9, 6.10, 6.11)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.6 4 Zijramen links en rechts in de laadruimte f 1.305 f 1.305 f 1.533

niet te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 7.7 4 Zijramen links en rechts in de laadruimte, groen getint warmtewerend glas f 1.575 f 1.575 f 1.851

niet te bestellen i.c.m.dubbele cabine

❏ 7.8 Achterklep zonder ruit f 0 f 0 f 0

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.9 Achterdeuren met ruit f 522 f 522 f 613

❏ 7.10 Achterdeuren zonder ruit f 522 f 522 f 613

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.11 Verhoogde achterdeuren zonder ruit f 0 f 0 f 0

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.12 Achterruitenwisser met intervalschakeling f 644 f 644 f 757

❏ 7.13 2 achterruitenwissers met intervalschakeling f 709 f 709 f 833

alleen te bestellen i.c.m. vleugeldeuren

❏ 7.14 Reservewiel op wegklapbare beugel aan de achterzijde f 1.523 f 1.523 f 1.790

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 2.3)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

8. Veiligheid

❏ 8.1 Bestuurdersairbag f 695 f 695 f 817

❏ 8.2 Anti Blokkeer Systeem (ABS) met elektronisch sperdifferentieel (EDS) f 1.795 f 1.795 f 2.109

❏ 8.3 Sperdifferentieel op de achteras, mechanisch, handmatig bedienbaar f 1.626 f 1.626 f 1.911

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

❏ 8.4 Mistlampen, geïntegreerd in de voorbumper f 639 f 639 f 751

❏ 8.5 3e Remlicht f 96 f 96 f 113

❏ 8.6 Verwarmbare ruitensproeiers voor f 79 f 79 f 93

❏ 8.7 Kinderslot op de schuifdeur f 54 f 54 f 63

❏ 8.8 Dubbeltonige claxon f 94 f 94 f 110

standaard i.c.m. Comfortpakket (optie 3.4)

9. Comfort

❏ 9.1 Cruise Control f 1.030 f 1.030 f 1.210

❏ 9.2 Voorruitantenne f 143 f 143 f 168

❏ 9.3 2 Luidsprekers in het dashboard f 133 f 133 f 156

❏ 9.4 Boordcomputer f 447 f 447 f 525

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

alleen te bestellen i.c.m. design 'neus' (optie 3.6, 3.7, 3.8)

❏ 9.5 Tachograaf, elektronisch f 1.933 f 1.933 f 2.271

indien aanwezig: opbergvak midden onder dashboard vervalt (optie 5.9)

❏ 9.6 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief accu 60 Ah en f 3.966 f 3.966 f 4.660

dynamo 120 A

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.2)

❏ 9.7 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief dynamo 120 A f 3.822 f 3.822 f 4.491

alleen te bestellen i.c.m.dieselmotoren

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.2)

❏ 9.8 Verwarmbare bestuurdersstoel f 393 f 393 f 462

❏ 9.9 Verwarmbare voorstoelen, afzonderlijk regelbaar f 794 f 794 f 933

❏ 9.10 2e Warmtewisselaar f 534 f 534 f 627



Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties

❏ 9.11 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de laadruimte, inclusief 2e accu f 4.207 f 4.207 f 4.943

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren en 50 kW/68 pk TD

❏ 9.12 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de laadruimte, inclusief 2e accu f 4.522 f 4.522 f 5.313

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 9.13 Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening f 1.176 f 1.176 f 1.382

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 7.4)

❏ 9.14 Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels f 553 f 553 f 650

❏ 9.15 Groen getint warmtewerend glas in de cabine, indien zijramen achter: f 376 f 376 f 442

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas zijramen laadruimte (optie 6.6)

❏ 9.16 Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/uitsteldak in de cabine inclusief jaloezie en f 1.569 f 1.569 f 1.844

verlichte make-up spiegel links en rechts

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

10. Overige

❏ 10.1 Dynamo 120 A f 315 f 315 f 370

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 10.2 2e Dynamo 90 A f 2.249 f 2.249 f 2.643

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 10.3 Accu 60 Ah 280 A f 145 f 145 f 170

alleen te bestellen i.c.m.benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

❏ 10.4 Accu 92 Ah 450 A f 184 f 184 f 216

alleen te bestellen i.c.m.dieselmotoren

❏ 10.5 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais f 468 f 468 f 550

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 5.3)

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren en 50 kW/84 pk TD

❏ 10.6 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais en dynamo 120 A f 784 f 784 f 921

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 5.3) 

❏ 10.7 Vergrote motorkoeling f 372 f 372 f 437

alleen bij extreme belasting en hoge temperaturen

11.Kleuren

❏ 11.1 Tornadorood f 0 f 0 f 0

❏ 11.2 Metallic en pareleffect lakken f 1.595 f 1.595 f 1.874

❏ 11.3 Verhoogd dak in wagenkleur wielbasis 2920 mm f 0 f 0 f 0

i.c.m. standaard kleuren

i.c.m. metallic, pareleffect of speciale en donkere kleuren (optie 11.2)

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

❏ 11.4 Verhoogd dak in wagenkleur wielbasis 3320 mm f 531 f 531 f 624

alleen te bestellen i.c.m. standaard kleuren (behalve wit)

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.2) 



Bestelwagen

wielbasis 2920 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Bestelwagen T700* 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2280 kg 1515 kg 765 kg 12.704 12.704 14.927

"Uitvoering ""Baseline"" geen meeruitvoeringen mogelijk. Alleen verkrijgbaar in de kleur wit."

❏ Bestelwagen T800 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2380 kg 1515 kg 865 kg 13.838 13.838 16.260

❏ Bestelwagen T800 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2380 kg 1515 kg 865 kg 13.838 13.838 16.260

❏ Bestelwagen T800 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2380 kg 1515 kg 865 kg 16.039 16.039 18.845

❏ Bestelwagen 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2575 kg 1515 kg 1060 kg 14.746 14.746 17.326

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2650 kg 1590 kg 1060 kg 16.735 16.735 19.663

❏ Bestelwagen 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2575 kg 1515 kg 1060 kg 14.746 14.746 17.326

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1620 kg 1060 kg 16.946 16.946 19.912

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1620 kg 1060 kg 17.854 17.854 20.978

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Bestelwagen 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2625 kg 1565 kg 1060 kg 15.245 15.245 17.913

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2700 kg 1640 kg 1060 kg 17.234 17.234 20.249

❏ Bestelwagen 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2625 kg 1565 kg 1060 kg 15.245 15.245 17.913

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2730 kg 1670 kg 1060 kg 17.446 17.446 20.499

❏ Bestelwagen 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2730 kg 1670 kg 1060 kg 18.353 18.353 21.565



Uitvoering van het basismodel

Carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Verzinkte delen:  motorkap, voorschermen, zijpanelen, 

schuifdeur, achterdeuren/-klep
■ Chassis met langs- en dwarsdragers
■ Voorschermen geschroefd
■ 2 Voorportieren
■ Schuifdeur rechts, met dubbele rolgeleiding
■ Achterklep
■ Hoge achterdeuren (bij verhoogd dak)
■ Kunststof bumpers (zwart), zelfherstellend tot 4 km/h
■ Rechter buitenspiegel, convex, wegklapbaar
■ Linker buitenspiegel, asferisch, wegklapbaar
■ Afsluitbare tankdop, tankinhoud 80 liter
■ Sleepoog voor en achter
■ Voorspoiler voorzien van steenslagbescherming
■ PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten
■ Met was geconserveerde holle ruimtes

Onderstel
■ 15" Onderstel
■ Voorwielophanging: onafhankelijk met in de lengterichting geplaatste 

torsiestaafvering, telescopische schokdempers en stabilisator
■ Achterwielophanging, onafhankelijk met langsdragers, mini-blokveren

en telescopische schokdempers
■ Zelfcorrigerende bekrachtigde veiligheidsstuurinrichting
■ Twee-krings diagonaal gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen 

voor en achter en last/druk afhankelijke remkrachtregeling
■ Wielnaafdoppen
■ Volwaardig reservewiel onder de auto, bij syncro staand in de bagageruimte
■ Stalen velgen 6Jx15
■ Banden 195/70 R15

Veiligheidsuitrusting
■ Gelaagde voorruit met getinte band
■ Verwarmbare achterruit
■ Halogeen koplampen
■ 2 Achteruitrijlichten
■ 1 mistachterlicht
■ Enkeltonige claxon
■ Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
■ Handgreep aan de voorstijl rechts en aan de dakstijl rechts
■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
■ Driepunts rolgordels met hoogteverstelling en gordelspanners 

op de voorstoelen, sluiting aan het stoelframe
■ Kunststof brandstoftank onder de cabine

Anti diefstal

■ Eén-sleutelsysteem met wegrijblokkering via elektronische transponder
■ Stuurslot 

Cabine
■ Instaptreden bij de voorportieren
■ 2 Verstelbare voorstoelen met stoffen bekleding
■ Portierbekleding van kunststof met geïntegreerde armleuningen
■ Asbak in het dashboard
■ Opbergvak in het dashboard, rechts, verlicht en afsluitbaar
■ Opbergvak onder het dashboard, links
■ Opbergplaats op het dashboard, rechts
■ Opbergvak aan het linker voorportier
■ Zonnekleppen, rechts met make-up spiegel, klap- en zwenkbaar
■ Stoffen hemelbekleding
■ Cabineverlichting
■ Kledinghaakje links
■ Beklede dakstijlen
■ Rubberen vloerbedekking

Laadruimte
■ Instaptrede bij de schuifdeur
■ Hemelbekleding van carrosseriekarton
■ 2 binnenlichten

Functionele uitvoeringsdetails
■ Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, digitale kilometer- en dagkilometerteller
■ Toerenteller met digitaal klokje
■ Brandstofniveaumeter met waarschuwingslampje
■ Koelvloeistoftemperatuurmeter met waarschuwingslampje
■ Controlelampje voor aangetrokken handrem, remsysteem en remvloeistofniveau
■ Controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, licht/grootlicht, 

mistachterlicht en voorgloeien (alleen dieselmotoren)
■ Regelbare blauwe instrumentenverlichting
■ Ruitenwissers met 2 snelheden en regelbare intervalstand
■ Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met recirculatiesysteem en 

4-traps aanjager voor verwarming en voorruitontwaseming
■ Interieur-luchtfilter (stof- en pollenfilter)
■ 5 Frisse luchtuitstroomopeningen in het dashboard
■ 12 Volts stopcontact met aansteker
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren, 

schuifdeur en achterdeuren-/klep
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting



Modules en opties

1. Aandrijving

❏ 1.1 4-Traps automaat 1.702 1.702 2.000

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor en 75 kW/102 pk TDI

❏ 1.2 Syncro voor benzinemotor 3.630 3.630 4.265

niet te bestellen i.c.m. T800

❏ 1.3 Syncro voor dieselmotor 4.197 4.197 4.931 

niet te bestellen i.c.m. T800

2. Onderstel

❏ 2.1 Verlaagd laadvermogen (naar 500 kg) 0 0 0

niet te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. dubbele cabine 

❏ 2.2 Verhoogd laadvermogen (naar 1200 kg) 288 288 338

❏ 2.3 Verlaagd onderstel i.c.m. wielbasis 2920 mm 91 91 107

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.2)

niet te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

❏ 2.4 Versterkte stabilisatoren, voor en achter 250 250 294

❏ 2.5 Verzwaarde vering op de vooras 96 96 113

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.2)

❏ 2.6 Verzwaarde vering op de achteras 147 147 173

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.2)

❏ 2.7 4 Lichtmetalen velgen 'Block 9' 7Jx15 en 205/65 banden 810 810 952

❏ 2.8 4 Lichtmetalen velgen 'BBS' 7Jx15 en 205/65 banden 1.094 1.094 1.285

❏ 2.9 Wieldoppen 75 75 88

3. Pakketten

❏ 3.1 Elektrisch pakket: elektrisch bedienbare voorportierramen, elektrisch 452 452 531

verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, centrale portier- en

deurvergrendeling met afstandsbediening

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 7.4)

❏ 3.2 Slecht weer pakket: achterruitenwisser, mistlampen in de voorbumper en 452 452 531

verwarmbare ruitensproeierkoppen voor

❏ 3.3 Airbagpakket: comfortdashboard met bestuurders- en bijrijdersairbag 452 452 531

handschoenenkastje vervalt

extra opbergvak midden onder het dashboard

❏ 3.4 Comfortpakket: luxe stoelbekleding, portieren met stof bekleed, 452 452 531

hoofdsteunen in hoogte verstelbaar en kantelbaar, armleuningen aan beide

voorstoelen, verlichte make-up spiegel rechts, lendesteun aan de bestuurders-

en bijrijdersstoel, tapijt in de cabine, dubbeltonige claxon, binnenverlichting met 

vertraging 

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

niet te bestellen i.c.m. scheidingswand (optie 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak bij wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 3.5 Comfortpakket: idem echter met draaibare voorstoelen 815 815 958

❏ 3.6 Design 'neus' met getint glas in cabine 542 542 637 

❏ 3.7 idem, met gesloten achteklep 542 542 637

❏ 3.8 idem, met gesloten achterdeuren 777 777 913

❏ 3.9 Bumpers en spiegels in carrosseriekleur 363 363 427

alleen i.c.m. design 'neus' pakket (optie 3.6, 3.7, 3.8)

alleen i.c.m. elektrisch bedienbare spiegels (optie 9.14)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW



4. Dubbele cabine en laadruimte dubbele cabine

❏ 4.1 Standaard dubbele cabine zonder gordels 1.223 1.223 1.437

❏ 4.2 Standaard dubbele cabine met 2-punts heupgordels 1.404 1.404 1.650

Standaard dubbele cabine met 3-punts veiligheidsgordels

❏ 4.3 i.c.m. wielbasis 2920 mm 1.699 1.699 1.996

❏ 4.4 i.c.m. wielbasis 3320 mm 1.767 1.767 2.076

Luxe dubbele cabine met 3-punts veiligheidsgordels

❏ 4.5 i.c.m. wielbasis 2920 mm 2.267 2.267 2.664

❏ 4.6 i.c.m. wielbasis 3320 mm 2.312 2.312 2.717

❏ 4.7 Luxe comfortbekleding 79 79 93

alleen te bestellen i.c.m. Comfortpakket (optie 3.4)

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

❏ 4.8 Hemelbekleding in dubbele cabine zoals in de bestuurderscabine 243 243 286

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

❏ 4.9 Zijstijl- en zijwandbekleding met kunstleer 315 315 370

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

❏ 4.10 Vloerbedekking passagiersruimte, tapijt 113 113 133

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

❏ 4.11 Extra isolatie in wanden, deuren en plafond 225 225 264

❏ 4.12 Instaptrede bij schuifdeur 47 47 55

standaard in luxe dubbele cabine (optie 4.3, 4.4)

Watervast antislip betonplex op de laadvloer

❏ 4.13 i.c.m. wielbasis 2920 mm 195 195 229

❏ 4.14 i.c.m. wielbasis 3320 mm 265 265 311

Hechthout op de laadvloer

❏ 4.15 i.c.m. wielbasis 2920 mm 170 170 200

❏ 4.16 i.c.m. wielbasis 3320 mm 211 211 248

Hechthout op de zijwanden en de achterdeuren/-klep

❏ 4.17 i.c.m. wielbasis 2920 mm 315 315 370

❏ 4.18 i.c.m. wielbasis 3320 mm 361 361 424

Grijsgelakt MDF op de zijwanden en de achterdeuren/-klep

❏ 4.19 i.c.m. wielbasis 2920 mm 302 302 355

❏ 4.20 i.c.m. wielbasis 3320 mm 334 334 392

Lat om lat op de zijwanden, hechthout op de achterdeuren/-klep

❏ 4.21 i.c.m. wielbasis 2920 mm 188 188 221 

❏ 4.22 i.c.m. wielbasis 3320 mm 220 220 259

❏ 4.23 Wielkasten voorzien van betonplex-omtimmering 166 166 195

❏ 4.24 Wielkasten voorzien van hechthout-omtimmering 166 166 195

❏ 4.25 Wielkasten voorzien van MDF-omtimmering 200 200 235

Bindrails in de laadruimte

❏ 4.26 i.c.m. wielbasis 2920 mm (1050 mm) 93 93 109

❏ 4.27 i.c.m. wielbasis 3320 mm (1450 mm) 129 129 152

❏ 4.28 Telescoopstang voor bindrails 70 70 82 

alleen te bestellen i.c.m. bindrails (optie 4.26, 4.27)

❏ 4.29 Spanband voor bindrails 39 39 46

alleen te bestellen i.c.m. bindrails (optie 4.26, 4.27)

❏ 4.30 Sjorogen, 2 stuks, in de linker en rechter hoek van de laadvloer 52 52 61

❏ 4.31 Sjorogen, 4 stuks, in alle hoeken van de laadvloer 104 104 122 

❏ 4.32 Warmte-uitstroomopening aanpassen t.b.v. 2e warmtewisselaar 77 77 90

i.c.m. wielbasis 2920 mm

❏ 4.33 Groen getint warmtewerend glas in dubbele cabinegedeelte 61 61 72

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



5. Cabine interieur

❏ 5.1 Bijrijdersbank incl. 2 driepuntsgordels 214 214 251

niet te bestellen i.c.m. T800

niet te bestellen i.c.m. draaibare bestuurdersstoel (optie 5.3)

❏ 5.2 Bekleding voorstoel(en)/bank in kunstleer 0 0 0

niet te bestellen i.c.m. Comfortpakket (optie 3.4)

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 5.5)

❏ 5.3 Draaibare voorstoel (per stoel) 215 215 253 

bij chassis alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 5.4 Verstelbare lendesteun in de voorstoel (per stoel) 51 51 60 

❏ 5.5 Armleuningen aan de voorstoel (per stoel) 90 90 106

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 5.2)

❏ 5.6 Comfortdashboard 182 182 214 

❏ 5.7 Bekerhouder in de cabine 22 22 26 

❏ 5.8 Opbergvak in het rechter voorportier 47 47 55

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 5.1)

❏ 5.9 Opbergvak midden onder het dashboard 44 44 52

standaard i.c.m. Airbagpakket (optie 3.3)

standaard i.c.m. tachograaf (optie 9.5)

6. Laadruimte

❏ 6.1 Raam in voorste gedeelte laadruimte (per raam) 190 190 223

❏ 6.2 Raam in voorste gedeelte laadruimte, groen getint warmtewerend glas (per raam) 236 236 277

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de bestuurderscabine en achterruit(en) (optie 9.15, 6.7)

❏ 6.3 Schuifraam in voorste gedeelte laadruimte (per raam) 427 427 502

❏ 6.4 Schuifraam in voorste gedeelte laadruimte, groen getint warmtewerend glas (per raam) 473 473 556

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de bestuurderscabine en achterruit(en) (optie 9.15, 6.7)

❏ 6.5 4 Vaste zijruiten in de laadruimte 592 592 696

❏ 6.6 4 Vaste zijruiten in de laadruimte, groen getint warmtewerend glas 715 715 840 

❏ 6.7 Groen getint warmtewerend glas in de achterruit/-deuren 51 51 60

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de bestuurderscabine (optie 9.15)

indien zijruiten in laadruimte deze bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas (optie 6.6)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

❏ 6.8 Scheidingswand tussen cabine en laadruimte zonder ruit 220 220 259

❏ 6.9 Scheidingswand tussen cabine en laadruimte met vaste ruit 183 183 215

❏ 6.10 Scheidingswand tussen cabine en laadruimte met schuifruit 375 375 441

❏ 6.11 Scheidingswand achter bestuurder en bijrijder met doorgang 226 226 266

naar de laadruimte

❏ 6.12 Halfhoge scheidingswand tussen de cabine en de laadruimte 75 75 88

Vloerbedekking in de laadruimte, rubber

❏ 6.13 i.c.m. wielbasis 2920 mm 233 233 274

❏ 6.14 i.c.m. wielbasis 3320 mm 267 267 314

Zijwandbekleding in de laadruimte, carrosseriekarton

❏ 6.15 i.c.m. wielbasis 2920 mm 215 215 253

❏ 6.16 i.c.m. wielbasis 3320 mm 249 249 293

7. Exterieur

❏ 7.1 Verhoogd dak (wit) zonder hoge achterdeuren wielbasis 2920 mm 1.430 1.430 1.680

❏ 7.2 Verhoogd dak i.c.m. hoge achterdeuren wielbasis 3320 mm 1.564 1.564 1.838

❏ 7.3 Schuifdeur links (2e schuifdeur) 532 532 625

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.4 Verhoogde schuifdeur rechts 878 878 1.032

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties

❏ 7.5 Zonder schuifdeur rechts  0 0 0

niet te bestellen i.c.m. hoge scheidingswand (optie 6.8, 6.9, 6.10, 6.11)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.6 4 Zijramen links en rechts in de laadruimte 592 592 696

niet te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 7.7 4 Zijramen links en rechts in de laadruimte, groen getint warmtewerend glas 715 715 840

niet te bestellen i.c.m.dubbele cabine

❏ 7.8 Achterklep zonder ruit 0 0 0

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.9 Achterdeuren met ruit 237 237 278 

❏ 7.10 Achterdeuren zonder ruit 237 237 278

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.11 Verhoogde achterdeuren zonder ruit 0 0 0

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak wielbasis 3320 mm (optie 7.2)

❏ 7.12 Achterruitenwisser met intervalschakeling 292 292 343

❏ 7.13 2 achterruitenwissers met intervalschakeling 322 322 378

alleen te bestellen i.c.m. vleugeldeuren

❏ 7.14 Reservewiel op wegklapbare beugel aan de achterzijde 691 691 812

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 2.3)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

8. Veiligheid

❏ 8.1 Bestuurdersairbag 315 315 370

❏ 8.2 Anti Blokkeer Systeem (ABS) met elektronisch sperdifferentieel (EDS) 815 815 958

❏ 8.3 Sperdifferentieel op de achteras, mechanisch, handmatig bedienbaar 738 738 867

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

❏ 8.4 Mistlampen, geïntegreerd in de voorbumper 290 290 341

❏ 8.5 3e Remlicht 44 44 52 

❏ 8.6 Verwarmbare ruitensproeiers voor 36 36 42 

❏ 8.7 Kinderslot op de schuifdeur 25 25 29 

❏ 8.8 Dubbeltonige claxon 43 43 51

standaard i.c.m. Comfortpakket (optie 3.4)

9. Comfort

❏ 9.1 Cruise Control 467 467 549

❏ 9.2 Voorruitantenne 65 65 76

❏ 9.3 2 Luidsprekers in het dashboard 60 60 71 

❏ 9.4 Boordcomputer 203 203 239 

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

alleen te bestellen i.c.m. design 'neus' (optie 3.6, 3.7, 3.8)

❏ 9.5 Tachograaf, elektronisch 877 877 1.030 

indien aanwezig: opbergvak midden onder dashboard vervalt (optie 5.9)

❏ 9.6 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief accu 60 Ah en 1.800 1.800 2.115

dynamo 120 A

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.2)

❏ 9.7 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief dynamo 120 A 1.734 1.734 2.037

alleen te bestellen i.c.m.dieselmotoren

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.2)

❏ 9.8 Verwarmbare bestuurdersstoel 178 178 209

❏ 9.9 Verwarmbare voorstoelen, afzonderlijk regelbaar 360 360 423 

❏ 9.10 2e Warmtewisselaar 242 242 284



Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties

❏ 9.11 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de laadruimte, inclusief 2e accu 1.909 1.909 2.243

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren en 50 kW/68 pk TD

❏ 9.12 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de laadruimte, inclusief 2e accu 2.052 2.052 2.411

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 9.13 Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening 534 534 627

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 7.4)

❏ 9.14 Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels 251 251 295

❏ 9.15 Groen getint warmtewerend glas in de cabine, indien zijramen achter: 171 171 201

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas zijramen laadruimte (optie 6.6)

❏ 9.16 Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/uitsteldak in de cabine inclusief jaloezie en 712 712 837

verlichte make-up spiegel links en rechts

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

10. Overige

❏ 10.1 Dynamo 120 A 143 143 168

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 10.2 2e Dynamo 90 A 1.021 1.021 1.200

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 10.3 Accu 60 Ah 280 A 66 66 78

alleen te bestellen i.c.m.benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

❏ 10.4 Accu 92 Ah 450 A 83 83 98

alleen te bestellen i.c.m.dieselmotoren

❏ 10.5 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais 212 212 249

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 5.3)

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren en 50 kW/84 pk TD

❏ 10.6 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais en dynamo 120 A 356 356 418

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 5.3) 

❏ 10.7 Vergrote motorkoeling 169 169 199 

alleen bij extreme belasting en hoge temperaturen

11.Kleuren

❏ 11.1 Tornadorood 0 0 0

❏ 11.2 Metallic en pareleffect lakken 724 724 851

❏ 11.3 Verhoogd dak in wagenkleur wielbasis 2920 mm 0 0 0

i.c.m. standaard kleuren

i.c.m. metallic, pareleffect of speciale en donkere kleuren (optie 11.2)

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.1, 7.2)

❏ 11.4 Verhoogd dak in wagenkleur wielbasis 3320 mm 241 241 283

alleen te bestellen i.c.m. standaard kleuren (behalve wit)

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 7.2) 



Notities



Subtotaal

Kosten rijklaar maken f 930,00 f 1092,75 422,02 495,87

Verwijderingsbijdrage f 127,66 f 150,00 57,93 68,07

Leges deel 1 f 90,00 f 90,00 40,84 40,84

Leges deel 2 f 23,00 f 23,00 10,44 10,44

Totaal 

1) Kosten rijklaar maken is inclusief: O Een volle tank brandstof; O Mattenset in de cabine voor; O Een bedrijfswagentas met als inhoud een
lampenset, werkhandschoenen, een gevarendriehoek en een verbanddoos die verplicht en geschikt is voor bedrijfswagens

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Calculatieformulier

Basistype

❏

Modules en opties

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Prijs  
excl. BTW

Prijs    
incl. BTW

Prijs  
excl. BTW

Prijs    
incl. BTW



Kombi

wielbasis 2920 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Wielbasis Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Kombi T800 2920 mm 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2430 kg 1507 kg 500 kg f 35.571 f 48.121 f 54.346 

❏ Kombi T800 2920 mm 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2430 kg 1507 kg 500 kg f 35.608 f 50.289 f 56.520 

❏ Kombi T800 2920 mm 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2550 kg 1612 kg 500 kg f 40.415 f 57.268 f 64.341

❏ Kombi 2920 mm 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1507 kg 500 kg f 37.569 f 51.021 f 57.596

❏ Kombi 2920 mm 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2700 kg 1582 kg 500 kg f 41.933 f 57.358 f 64.696

❏ Kombi 2920 mm 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2600 kg 1507 kg 500 kg f 37.605 f 53.189 f 59.770

❏ Kombi 2920 mm 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1612 kg 500 kg f 42.415 f 60.173 f 67.596

❏ Kombi 2920 mm 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1612 kg 500 kg f 44.566 f 63.296 f 71.095

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Wielbasis Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Kombi 3320 mm 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1549 kg 500 kg f 38.675 f 52.627 f 59.395

❏ Kombi 3320 mm 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2700 kg 1624 kg 500 kg f 43.039 f 58.964 f 66.496

❏ Kombi 3320 mm 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2600 kg 1549 kg 500 kg f 38.711 f 54.794 f 61.568

❏ Kombi 3320 mm 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1654 kg 500 kg f 43.521 f 61.778 f 69.394

❏ Kombi 3320 mm 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1654 kg 500 kg f 45.672 f 64.903 f 72.896



Uitvoering van het basismodel

Carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Verzinkte delen:  motorkap, voorschermen, zijpanelen, schuifdeur,

achterdeuren/-klep
■ Chassis met langs- en dwarsdragers
■ Voorschermen geschroefd
■ 2 Voorportieren
■ Schuifdeur rechts, met dubbele rolgeleiding
■ Achterklep
■ Hoge achterdeuren (bij verhoogd dak)
■ Kunststof bumpers (zwart), zelfherstellend tot 4 km/h met inbouwmogelijkheid 

voor mistlampen
■ Rechter buitenspiegel, convex, wegklapbaar
■ Linker buitenspiegel, asferisch, wegklapbaar
■ Afsluitbare tankdop, tankinhoud 80 liter
■ Sleepoog voor en achter
■ Voorspoiler voorzien van steenslagbescherming
■ PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten
■ Met was geconserveerde holle ruimtes

Onderstel
■ 15" Onderstel
■ Voorwielophanging: onafhankelijk met in de lengterichting geplaatste 

torsiestaafvering, telescopische schokdempers en stabilisator
■ Achterwielophanging, onafhankelijk met langsdragers, mini-blokveren en 

telescopische schokdempers
■ Zelfcorrigerende bekrachtigde veiligheidsstuurinrichting
■ Twee-krings diagonaal gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen 

voor en achter en last/druk afhankelijke remkrachtregeling
■ Wielnaafdoppen
■ Volwaardig reservewiel onder de auto, bij syncro staand in de bagageruimte
■ Stalen velgen 6Jx15
■ Banden 195/70 R15

Veiligheidsuitrusting
■ Gelaagde voorruit met getinte band
■ Verwarmbare achterruit
■ Halogeen koplampen
■ 2 Achteruitrijlichten
■ 1 Mistachterlicht
■ Enkeltonige claxon
■ Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
■ Handgreep aan de voorstijl rechts en aan de dakstijl rechts
■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
■ Driepunts rolgordels met hoogteverstelling en gordelspanners op de 

voorstoelen, sluiting aan het stoelframe
■ Driepunts rolgordels en heupgordels op de 1e zitrij
■ Twee 3-punts rolgordels en heupgordels op de 2e zitrij
■ Kunststof brandstoftank onder de cabine

Anti diefstal

■ Eén sleutelsysteem met wegrijblokkering via elektronische transponder
■ Stuurslot 

Cabine
■ Instaptreden bij de voorportieren
■ 2 Verstelbare voorstoelen met stoffen bekleding
■ Portierbekleding van kunststof met geïntegreerde armleuningen
■ Asbak in het dashboard
■ Opbergvak in het dashboard, rechts, verlicht en afsluitbaar
■ Opbergvak onder het dashboard, links
■ Opbergplaats op het dashboard, rechts
■ Opbergvak aan het linker voorportier
■ Zonnekleppen, rechts met make-up spiegel, klap- en zwenkbaar
■ Stoffen hemelbekleding
■ Cabineverlichting
■ Kledinghaakje links
■ Beklede dakstijlen
■ Rubberen vloerbedekking

Passagiersruimte
■ Instaptrede bij de schuifdeur
■ 1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel
■ 2e Zitrij: 3-zitsbank bij wielbasis 2920 mm
■ 2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel bij wielbasis 3320 mm
■ Stoel(en) en bank(en) met stof bekleed
■ Hemelbekleding van carrosseriekarton
■ Zijwanden bekleed met carrosseriekarton
■ Asbak in rug 1e en 2e zitrij
■ 2 Binnenlichten

Functionele uitvoeringsdetails
■ Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, digitale kilometer- en dagkilometerteller
■ Toerenteller met digitaal klokje
■ Brandstofniveaumeter met waarschuwingslampje
■ Koelvloeistoftemperatuurmeter met waarschuwingslampje
■ Controlelampje voor aangetrokken handrem, remsysteem en remvloeistofniveau
■ Controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, licht/grootlicht, 

mistachterlicht en voorgloeien (alleen dieselmotoren)
■ Regelbare blauwe instrumentenverlichting
■ Ruitenwissers met 2 snelheden en regelbare intervalstand
■ Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met met recirculatiestand 

en 4-traps aanjager voor verwarming en voorruitontwaseming
■ Interieur-luchtfilter (stof- en pollenfilter)
■ 5 Frisse luchtuitstroomopeningen in het dashboard
■ 12 Volts stopcontact met aansteker
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren, 

schuifdeur en achterdeuren/-klep
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren, 

schuifdeur en achterdeuren/-klep
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting



1. Aandrijving

❏ 1.1 4-Traps automaat f 3.749 f 5.444 f 6.100

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor en 75 kW/102 pk TDI

❏ 1.2 Syncro voor benzinemotor (i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor) f 7.990 f 11.601 f 13.000 

❏ 1.3 Syncro voor dieselmotor (i.c.m. 75 kW/102 pk TDI) f 9.281 f 13.476 f 15.100 

2. Onderstel

❏ 2.1 Verlaagd onderstel f 201 f 292 f 327 

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 2920 mm

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

niet te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 2.2 Versterkte stabilisatoren, voor en achter f 551 f 800 f 896 

❏ 2.3 Verzwaarde vering op de vooras f 211 f 306 f 343 

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

❏ 2.4 Verzwaarde vering op de achteras f 325 f 472 f 529

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

❏ 2.5 Verzwaarde vering op de voor- en achteras f 538 f 781 f 875

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

❏ 2.6 4 Lichtmetalen velgen 'Block 9' 7Jx15 en 205/65 banden f 1.784 f 2.590 f 2.903

❏ 2.7 4 Lichtmetalen velgen 'BBS' 7Jx15 en 205/65 banden f 2.410 f 3.499 f 3.921

❏ 2.8 Wieldoppen f 165 f 240 f 268

3. Pakketten

❏ 3.1 Elektrisch pakket: elektrisch bedienbare voorportierramen, f 995 f 1.445 f 1.619

elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels,

centrale portier- en deurvergrendeling met afstandsbediening

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 6.3)

❏ 3.2 Slecht weer pakket: achterruitenwisser, mistlampen in de f 995 f 1.445 f 1.619 

voorbumper en verwarmbare ruitensproeierkoppen voor

❏ 3.3 Airbagpakket: comfortdashboard met bestuurders- en bijrijdersairbag f 995 f 1.445 f 1.619 

handschoenenkastje vervalt

extra opbergvak midden onder het dashboard

❏ 3.4 Winterpakket: verwarmbare voorstoelen, voorverwarmingsinstallatie met tijdschakelaar, tweede accu f 3.286 f 4.771 f 5.346 

en verwarmbare ruitensproeierkoppen.

alleen i.c.m.85 kW/115 pk benzinemotor en 65 kW/88 pk TDI

❏ 3.5 Winterpakket: verwarmbare voorstoelen, voorverwarmingsinstallatie met tijdschakelaar, tweede accu f 4.999 f 7.259 f 8.133 

en verwarmbare ruitensproeierkoppen.

4. Cabine interieur

❏ 4.1 Bijrijdersbank (incl. twee 3-puntsgordels) f 472 f 685 f 768

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

niet te bestellen i.c.m. draaibare bestuurdersstoel (optie 4.5, 4.6)

❏ 4.2 Bekleding voorstoel(en)/bank in kunstleer f 0 f 0 f 0

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 4.4)

❏ 4.3 Verstelbare lendesteun in de voorstoel (per stoel) f 113 f 164 f 184 

❏ 4.4 Armleuningen aan de voorstoel (per stoel) f 199 f 289 f 324

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

❏ 4.5 Draaibare voorstoel (per stoel) f 473 f 687 f 770

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

❏ 4.6 Draaibare voorstoel met verstelbare lendesteun (per stoel) f 585 f 849 f 952 

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



❏ 4.7 Comfortdashboard f 401 f 582 f 652 

❏ 4.8 Bekerhouder in de cabine f 49 f 71 f 80 

❏ 4.9 Opbergvak in het rechter voorportier f 104 f 151 f 169 

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 4.10 Opbergvak midden onder het dashboard f 96 f 139 f 156 

niet te bestellen i.c.m. tachograaf (optie 8.5)

standaard i.c.m. Airbagpakket (optie 3.3)

5. Passagiersruimte

❏ 5.1 Bekleding banken in kunstleer f 0 f 0 f 0

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 4.4)

❏ 5.2 Scheidingswand, halfhoog met beklede bovenrand f 229 f 333 f 373 

❏ 5.3 Schuifraam in de passagiersruimte (per raam) f 506 f 735 f 823 

❏ 5.4 Groen getint warmtewerend glas in de cabine en de passagiersruimte f 553 f 803 f 900 

❏ 5.5 Schuifraam in de passagiersruimte, groen getint warmtewerend glas (per raam) f 506 f 735 f 823

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de passagiersruimte en de cabine (optie 5.4)

❏ 5.6 Zitopstelling 2-3-3 met 2e schuifdeur f 1.161 f 1.686 f 1.889

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 3 stoelen (vaste middenstoel, 2 klapstoelen)

2e Zitrij: 3-zitsbank

❏ 5.7 Zitopstelling 2-2-3 -/-f 293 -/-f 425 -/-f 476

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank

2e Zitrij: 3-zitsbank

minderprijs

❏ 5.8 Zitopstelling 2-3-0 -/-f 1.038 -/-f 1.507 -/-f 1.689

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

❏ 5.9 Zitopstelling 2-3-0 met 2e schuifdeur f 118 f 171 f 192

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 3 stoelen (vaste middenstoel, 2 klapstoelen)

2e Zitrij: niet aanwezig

❏ 5.10 Zitopstelling 2-0-3 -/-f 1.038 -/-f 1.507 -/-f 1.689

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: niet aanwezig

2e Zitrij: 3-zitsbank

minderprijs

❏ 5.11 Zitopstelling 2-3-3-0 f 0 f 0 f 0

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

❏ 5.12 Zitopstelling 2-3-3-0  met 2e schuifdeur f 1.156 f 1.679 f 1.881

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 3 stoelen (vaste middenstoel, 2 klapstoelen)

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



❏ 5.13 Zitopstelling 2-2-3-0 -/-f 293 -/-f 425 -/-f 476

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

❏ 5.14 Zitopstelling 2-3-0-0 -/-f 1.038 -/-f 1.507 -/-f 1.689

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: niet aanwezig

3e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

❏ 5.15 Zitopstelling 2-2-2-3 f 452 f 656 f 735 

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank

2e Zitrij: 2-zitsbank

3e Zitrij: 3-zitsbank

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

bij syncro alleen te bestellen i.c.m. reservewiel op wegklapbare beugel (optie 6.7)

❏ 5.16 Zitopstelling 2-0-0-3 -/-f 1.038 -/-f 1.507 -/-f 1.689

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: niet aanwezig

2e Zitrij: niet aanwezig

3e Zitrij: 3-zitsbank

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

bij syncro alleen te bestellen i.c.m. reservewiel op wegklapbare beugel (optie 6.7)

❏ 5.17 Zitopstelling 2-3-0-3 f 0 f 0 f 0

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: niet aanwezig

3e Zitrij: 3-zitsbank

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

bij syncro alleen te bestellen i.c.m. reservewiel op wegklapbare beugel (optie 6.7)

❏ 5.18 Zitopstelling 2-0-3-0 -/-f 1.038 -/-f 1.507 -/-f 1.689

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: niet aanwezig

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

6. Exterieur

❏ 6.1 Verhoogd dak (wit) i.c.m. hoge achterdeuren f 3.446 f 5.004 f 5.607

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

❏ 6.2 Verhoogd dak in wagenkleur i.c.m. hoge achterdeuren f 3.976 f 5.773 f 6.469

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

niet te bestellen i.c.m. wit, metallic of pareleffect lak (optie 10.2)

❏ 6.3 Verhoogde schuifdeur rechts f 1.934 f 2.808 f 3.147

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 6.1, 6.2)

❏ 6.4 Schuifdeur links (2e schuifdeur) f 2.357 f 3.422 f 3.835 

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 6.1, 6.2)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



❏ 6.5 Achterdeuren met ruit f 522 f 758 f 849 

niet te bestellen i.c.m. bagageruimte afdekking (hoedenplank) 

❏ 6.6 Achterruitenwisser met intervalschakeling f 644 f 935 f 1.048 

❏ 6.7 Reservewiel op wegklapbare beugel aan de achterzijde f 1.523 f 2.211 f 2.478

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 6.1, 6.2)

7. Veiligheid

❏ 7.1 Bestuurdersairbag f 695 f 1.009 f 1.131

❏ 7.2 Anti Blokkeer Systeem (ABS) met elektronisch sperdifferentieel (EDS) f 1.795 f 2.606 f 2.920

❏ 7.3 Sperdifferentieel op de achteras, mechanisch, handmatig bedienbaar f 1.626 f 2.361 f 2.646

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

❏ 7.4 Mistlampen, geïntegreerd in de voorbumper f 639 f 928 f 1.040

❏ 7.5 3e Remlicht f 96 f 139 f 156

❏ 7.6 Koplampen met sproeiers f 671 f 974 f 1.092

❏ 7.7 Verwarmbare ruitenspoeiers voor f 79 f 115 f 129

❏ 7.8 Kinderslot op de schuifdeur f 54 f 78 f 87

❏ 7.9 Dubbeltonige claxon f 94 f 136 f 153

8. Comfort

❏ 8.1 Voorruitantenne f 143 f 208 f 233 

❏ 8.2 2 Luidsprekers in het dashboard f 133 f 193 f 216 

❏ 8.3 Cruise Control f 1.030 f 1.496 f 1.676 

❏ 8.4 Boordcomputer met vermelding van: gemiddeld verbruik, rijtijd, f 446 f 648 f 726

afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, motorolietemperatuur en buitentemperatuur

alleen te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 8.5 Tachograaf, elektronisch f 1.933 f 2.807 f 3.145

indien aanwezig: opbergvak midden onder dashboard vervalt (optie 4.10)

❏ 8.6 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief accu 60 Ah en dynamo 120 A f 3.966 f 5.759 f 6.453

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.1)

❏ 8.7 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief dynamo 120 A f 3.822 f 5.550 f 6.218

alleen te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.1)

❏ 8.8 Verwarmbare bestuurdersstoel f 393 f 571 f 639 

❏ 8.9 Verwarmbare voorstoelen, afzonderlijk regelbaar f 794 f 1.153 f 1.292

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 8.10 2e Warmtewisselaar met uitstroomopening aan de rand van de cabine/passagiersruimte f 534 f 775 f 869

❏ 8.11 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de passagiersruimte f 4.207 f 6.109 f 6.845

niet te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 8.12 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de passagiersruimte, inclusief 2e accu en dynamo 120 Ah f 4.522 f 6.566 f 7.357

alleen te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 8.13 Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening f 1.176 f 1.708 f 1.913

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 6.3)

❏ 8.14 Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels f 553 f 803 f 900 

❏ 8.15 Elektrisch bedienbare zijramen in de cabine f 851 f 1.236 f 1.385

alleen te bestellen i.c.m. elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels (optie 8.14)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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9. Overige

❏ 9.1 Dynamo 120 A f 315 f 457 f 513

niet te bestellen i.c.m 50 kW/68 pk TD

❏ 9.2 2e Dynamo 90 A f 2.249 f 3.266 f 3.659

niet te bestellen i.c.m 50 kW/68 pk TD

❏ 9.3 Accu 60 Ah 280 A f 145 f 211 f 236

alleen te bestellen i.c.m benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

❏ 9.4 Accu 92 Ah 450 A f 184 f 267 f 299

alleen te bestellen i.c.m dieselmotoren

❏ 9.5 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais f 468 f 680 f 761

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.5, 4.6)

alleen te bestellen i.c.m 50 kW/68 pk TD en benzinemotoren

❏ 9.6 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais inclusief zwaardere dynamo 120 A f 784 f 1.138 f 1.276

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.5, 4.6)

niet te bestellen i.c.m 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 9.7 Vergrote motorkoeling f 372 f 540 f 605

alleen bij extreme belasting en hoge temperaturen

10.Kleuren

❏ 10.1 Tornadorood f 0 f 0 f 0

❏ 10.2 Metallic en pareleffect lakken f 1.595 f 2.316 f 2.595

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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Kombi

wielbasis 2920 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Wielbasis Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Kombi T800 2920 mm 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2430 kg 1507 kg 500 kg 16.141 21.836 24.661 

❏ Kombi T800 2920 mm 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2430 kg 1507 kg 500 kg 16.158 22.820 25.648 

❏ Kombi T800 2920 mm 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2550 kg 1612 kg 500 kg 18.340 25.987 29.197

❏ Kombi 2920 mm 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1507 kg 500 kg 17.048 23.153 26.136

❏ Kombi 2920 mm 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2700 kg 1582 kg 500 kg 19.028 26.028 29.358

❏ Kombi 2920 mm 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2600 kg 1507 kg 500 kg 17.064 24.136 27.122

❏ Kombi 2920 mm 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1612 kg 500 kg 19.247 27.305 30.674

❏ Kombi 2920 mm 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1612 kg 500 kg 20.223 28.722 32.262

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Wielbasis Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Kombi 3320 mm 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1549 kg 500 kg 17.550 23.881 26.952

❏ Kombi 3320 mm 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2700 kg 1624 kg 500 kg 19.530 26.757 30.175

❏ Kombi 3320 mm 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2600 kg 1549 kg 500 kg 17.566 24.864 27.938

❏ Kombi 3320 mm 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1654 kg 500 kg 19.749 28.034 31.490

❏ Kombi 3320 mm 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2700 kg 1654 kg 500 kg 20.725 29.452 33.079



Uitvoering van het basismodel

Carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Verzinkte delen:  motorkap, voorschermen, zijpanelen, schuifdeur,

achterdeuren/-klep
■ Chassis met langs- en dwarsdragers
■ Voorschermen geschroefd
■ 2 Voorportieren
■ Schuifdeur rechts, met dubbele rolgeleiding
■ Achterklep
■ Hoge achterdeuren (bij verhoogd dak)
■ Kunststof bumpers (zwart), zelfherstellend tot 4 km/h met inbouwmogelijkheid 

voor mistlampen
■ Rechter buitenspiegel, convex, wegklapbaar
■ Linker buitenspiegel, asferisch, wegklapbaar
■ Afsluitbare tankdop, tankinhoud 80 liter
■ Sleepoog voor en achter
■ Voorspoiler voorzien van steenslagbescherming
■ PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten
■ Met was geconserveerde holle ruimtes

Onderstel
■ 15" Onderstel
■ Voorwielophanging: onafhankelijk met in de lengterichting geplaatste 

torsiestaafvering, telescopische schokdempers en stabilisator
■ Achterwielophanging, onafhankelijk met langsdragers, mini-blokveren en 

telescopische schokdempers
■ Zelfcorrigerende bekrachtigde veiligheidsstuurinrichting
■ Twee-krings diagonaal gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen 

voor en achter en last/druk afhankelijke remkrachtregeling
■ Wielnaafdoppen
■ Volwaardig reservewiel onder de auto, bij syncro staand in de bagageruimte
■ Stalen velgen 6Jx15
■ Banden 195/70 R15

Veiligheidsuitrusting
■ Gelaagde voorruit met getinte band
■ Verwarmbare achterruit
■ Halogeen koplampen
■ 2 Achteruitrijlichten
■ 1 Mistachterlicht
■ Enkeltonige claxon
■ Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
■ Handgreep aan de voorstijl rechts en aan de dakstijl rechts
■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
■ Driepunts rolgordels met hoogteverstelling en gordelspanners op de 

voorstoelen, sluiting aan het stoelframe
■ Driepunts rolgordels en heupgordels op de 1e zitrij
■ Twee 3-punts rolgordels en heupgordels op de 2e zitrij
■ Kunststof brandstoftank onder de cabine

Anti diefstal

■ Eén sleutelsysteem met wegrijblokkering via elektronische transponder
■ Stuurslot 

Cabine
■ Instaptreden bij de voorportieren
■ 2 Verstelbare voorstoelen met stoffen bekleding
■ Portierbekleding van kunststof met geïntegreerde armleuningen
■ Asbak in het dashboard
■ Opbergvak in het dashboard, rechts, verlicht en afsluitbaar
■ Opbergvak onder het dashboard, links
■ Opbergplaats op het dashboard, rechts
■ Opbergvak aan het linker voorportier
■ Zonnekleppen, rechts met make-up spiegel, klap- en zwenkbaar
■ Stoffen hemelbekleding
■ Cabineverlichting
■ Kledinghaakje links
■ Beklede dakstijlen
■ Rubberen vloerbedekking

Passagiersruimte
■ Instaptrede bij de schuifdeur
■ 1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel
■ 2e Zitrij: 3-zitsbank bij wielbasis 2920 mm
■ 2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel bij wielbasis 3320 mm
■ Stoel(en) en bank(en) met stof bekleed
■ Hemelbekleding van carrosseriekarton
■ Zijwanden bekleed met carrosseriekarton
■ Asbak in rug 1e en 2e zitrij
■ 2 Binnenlichten

Functionele uitvoeringsdetails
■ Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, digitale kilometer- en dagkilometerteller
■ Toerenteller met digitaal klokje
■ Brandstofniveaumeter met waarschuwingslampje
■ Koelvloeistoftemperatuurmeter met waarschuwingslampje
■ Controlelampje voor aangetrokken handrem, remsysteem en remvloeistofniveau
■ Controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, licht/grootlicht, 

mistachterlicht en voorgloeien (alleen dieselmotoren)
■ Regelbare blauwe instrumentenverlichting
■ Ruitenwissers met 2 snelheden en regelbare intervalstand
■ Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met met recirculatiestand 

en 4-traps aanjager voor verwarming en voorruitontwaseming
■ Interieur-luchtfilter (stof- en pollenfilter)
■ 5 Frisse luchtuitstroomopeningen in het dashboard
■ 12 Volts stopcontact met aansteker
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren, 

schuifdeur en achterdeuren/-klep
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren, 

schuifdeur en achterdeuren/-klep
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting



1. Aandrijving

❏ 1.1 4-Traps automaat 1.701 2.470 2.768

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor en 75 kW/102 pk TDI

❏ 1.2 Syncro voor benzinemotor (i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor) 3.626 5.265 5.900 

❏ 1.3 Syncro voor dieselmotor (i.c.m. 75 kW/102 pk TDI) 4.212 6.116 6.853 

2. Onderstel

❏ 2.1 Verlaagd onderstel 91 132 148 

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 2920 mm

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

niet te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 2.2 Versterkte stabilisatoren, voor en achter 250 363 407 

❏ 2.3 Verzwaarde vering op de vooras 96 139 156 

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

❏ 2.4 Verzwaarde vering op de achteras 147 213 239

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

❏ 2.5 Verzwaarde vering op de voor- en achteras 244 354 397

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

❏ 2.6 4 Lichtmetalen velgen 'Block 9' 7Jx15 en 205/65 banden 810 1.176 1.318

❏ 2.7 4 Lichtmetalen velgen 'BBS' 7Jx15 en 205/65 banden 1.094 1.588 1.780

❏ 2.8 Wieldoppen 75 109 122

3. Pakketten

❏ 3.1 Elektrisch pakket: elektrisch bedienbare voorportierramen, 452 656 735

elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels,

centrale portier- en deurvergrendeling met afstandsbediening

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 6.3)

❏ 3.2 Slecht weer pakket: achterruitenwisser, mistlampen in de 452 656 735 

voorbumper en verwarmbare ruitensproeierkoppen voor

❏ 3.3 Airbagpakket: comfortdashboard met bestuurders- en bijrijdersairbag 452 656 735 

handschoenenkastje vervalt

extra opbergvak midden onder het dashboard

❏ 3.4 Winterpakket: verwarmbare voorstoelen, voorverwarmingsinstallatie met tijdschakelaar, tweede accu 1.491 2.165 2.426 

en verwarmbare ruitensproeierkoppen.

alleen i.c.m.85 kW/115 pk benzinemotor en 65 kW/88 pk TDI

❏ 3.5 Winterpakket: verwarmbare voorstoelen, voorverwarmingsinstallatie met tijdschakelaar, tweede accu 2.268 3.293 3.690 

en verwarmbare ruitensproeierkoppen.

4. Cabine interieur

❏ 4.1 Bijrijdersbank (incl. twee 3-puntsgordels) 214 311 348

niet te bestellen i.c.m. Kombi T800

niet te bestellen i.c.m. draaibare bestuurdersstoel (optie 4.5, 4.6)

❏ 4.2 Bekleding voorstoel(en)/bank in kunstleer 0 0 0

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 4.4)

❏ 4.3 Verstelbare lendesteun in de voorstoel (per stoel) 51 74 83 

❏ 4.4 Armleuningen aan de voorstoel (per stoel) 90 131 146

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

❏ 4.5 Draaibare voorstoel (per stoel) 215 312 350

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

❏ 4.6 Draaibare voorstoel met verstelbare lendesteun (per stoel) 265 385 431 

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



❏ 4.7 Comfortdashboard 182 264 296 

❏ 4.8 Bekerhouder in de cabine 22 32 36 

❏ 4.9 Opbergvak in het rechter voorportier 47 68 76 

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 4.10 Opbergvak midden onder het dashboard 44 64 72 

niet te bestellen i.c.m. tachograaf (optie 8.5)

standaard i.c.m. Airbagpakket (optie 3.3)

5. Passagiersruimte

❏ 5.1 Bekleding banken in kunstleer 0 0 0

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 4.4)

❏ 5.2 Scheidingswand, halfhoog met beklede bovenrand 104 151 169 

❏ 5.3 Schuifraam in de passagiersruimte (per raam) 230 334 374 

❏ 5.4 Groen getint warmtewerend glas in de cabine en de passagiersruimte 405 588 659 

❏ 5.5 Schuifraam in de passagiersruimte, groen getint warmtewerend glas (per raam) 230 334 374

alleen te bestellen i.c.m. groen getint warmtewerend glas in de passagiersruimte en de cabine (optie 9.15)

❏ 5.6 Zitopstelling 2-3-3 met 2e schuifdeur 1.161 1.686 1.889

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 3 stoelen (vaste middenstoel, 2 klapstoelen)

2e Zitrij: 3-zitsbank

❏ 5.7 Zitopstelling 2-2-3 -/- 133 -/- 193 -/- 216

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank

2e Zitrij: 3-zitsbank

minderprijs

❏ 5.8 Zitopstelling 2-3-0 -/- 471 -/- 684 -/- 766

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

❏ 5.9 Zitopstelling 2-3-0 met 2e schuifdeur 54 78 88

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 3 stoelen (vaste middenstoel, 2 klapstoelen)

2e Zitrij: niet aanwezig

❏ 5.10 Zitopstelling 2-0-3 -/- 471 -/- 684 -/- 766

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: niet aanwezig

2e Zitrij: 3-zitsbank

minderprijs

❏ 5.11 Zitopstelling 2-3-3-0 0 0 0

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

❏ 5.12 Zitopstelling 2-3-3-0  met 2e schuifdeur 525 762 854

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 3 stoelen (vaste middenstoel, 2 klapstoelen)

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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❏ 5.13 Zitopstelling 2-2-3-0 -/- 133 -/- 193 -/- 216

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

❏ 5.14 Zitopstelling 2-3-0-0 -/- 471 -/- 684 -/- 766

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: niet aanwezig

3e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

❏ 5.15 Zitopstelling 2-2-2-3 205 298 334 

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank

2e Zitrij: 2-zitsbank

3e Zitrij: 3-zitsbank

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

bij syncro alleen te bestellen i.c.m. reservewiel op wegklapbare beugel (optie 6.7)

❏ 5.16 Zitopstelling 2-0-0-3 -/- 471 -/- 684 -/- 766

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: niet aanwezig

2e Zitrij: niet aanwezig

3e Zitrij: 3-zitsbank

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

bij syncro alleen te bestellen i.c.m. reservewiel op wegklapbare beugel (optie 6.7)

❏ 5.17 Zitopstelling 2-3-0-3 0 0 0

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: 2-zitsbank + klapstoel

2e Zitrij: niet aanwezig

3e Zitrij: 3-zitsbank

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

bij syncro alleen te bestellen i.c.m. reservewiel op wegklapbare beugel (optie 6.7)

❏ 5.18 Zitopstelling 2-0-3-0 -/- 471 -/- 684 -/- 766

Cabine: bestuurders- en bijrijdersstoel

1e Zitrij: niet aanwezig

2e Zitrij: 2-zitsbank + vaste stoel

3e Zitrij: niet aanwezig

minderprijs

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

6. Exterieur

❏ 6.1 Verhoogd dak (wit) i.c.m. hoge achterdeuren 1.564 2.271 2.545

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

❏ 6.2 Verhoogd dak in wagenkleur i.c.m. hoge achterdeuren 1.804 2.619 2.935

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm 

niet te bestellen i.c.m. wit, metallic of pareleffect lak (optie 10.2)

❏ 6.3 Verhoogde schuifdeur rechts 878 1.275 1.429

alleen te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 6.1, 6.2)

❏ 6.4 Schuifdeur links (2e schuifdeur) 1.070 1.554 1.741 

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 6.1, 6.2)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



❏ 6.5 Achterdeuren met ruit 237 344 386 

niet te bestellen i.c.m. bagageruimte afdekking (hoedenplank) 

❏ 6.6 Achterruitenwisser met intervalschakeling 292 424 475 

❏ 6.7 Reservewiel op wegklapbare beugel aan de achterzijde 691 1.003 1.124

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

niet te bestellen i.c.m. verhoogd dak (optie 6.1, 6.2)

7. Veiligheid

❏ 7.1 Bestuurdersairbag 315 457 513

❏ 7.2 Anti Blokkeer Systeem (ABS) met elektronisch sperdifferentieel (EDS) 815 1.183 1.326

❏ 7.3 Sperdifferentieel op de achteras, mechanisch, handmatig bedienbaar 738 1.072 1.201

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

❏ 7.4 Mistlampen, geïntegreerd in de voorbumper 290 421 472

❏ 7.5 3e Remlicht 44 64 72

❏ 7.6 Koplampen met sproeiers 304 441 495

❏ 7.7 Verwarmbare ruitenspoeiers voor 36 52 59

❏ 7.8 Kinderslot op de schuifdeur 24 35 39

❏ 7.9 Dubbeltonige claxon 43 62 70

8. Comfort

❏ 8.1 Voorruitantenne 65 94 106 

❏ 8.2 2 Luidsprekers in het dashboard 60 87 98 

❏ 8.3 Cruise Control 467 678 760 

❏ 8.4 Boordcomputer met vermelding van: gemiddeld verbruik, rijtijd, 202 293 329

afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, motorolietemperatuur en buitentemperatuur

alleen te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 8.5 Tachograaf, elektronisch 877 1.273 1.427

indien aanwezig: opbergvak midden onder dashboard vervalt (optie 4.10)

❏ 8.6 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief accu 60 Ah en dynamo 120 A 1.800 2.614 2.929

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.1)

❏ 8.7 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief dynamo 120 A 1.734 2.518 2.821

alleen te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 10.1)

❏ 8.8 Verwarmbare bestuurdersstoel 178 258 290 

❏ 8.9 Verwarmbare voorstoelen, afzonderlijk regelbaar 360 523 586

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 8.10 2e Warmtewisselaar met uitstroomopening aan de rand van de cabine/passagiersruimte 242 351 394

❏ 8.11 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de passagiersruimte 1.909 2.772 3.106

niet te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 8.12 Standkachel met tijdschakelaar, uitstroomopening in de passagiersruimte, inclusief 2e accu en dynamo 120 Ah 2.052 2.980 3.339 

alleen te bestellen i.c.m. 65 kw/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 8.13 Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening 534 775 869

niet te bestellen i.c.m. verhoogde schuifdeur (optie 6.3)

❏ 8.14 Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels 251 364 408 

❏ 8.15 Elektrisch bedienbare zijramen in de cabine 386 560 628

alleen te bestellen i.c.m. elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels (optie 8.14)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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9. Overige

❏ 9.1 Dynamo 120 A 143 208 233

niet te bestellen i.c.m 50 kW/68 pk TD

❏ 9.2 2e Dynamo 90 A 1.021 1.482 1.661

niet te bestellen i.c.m 50 kW/68 pk TD

❏ 9.3 Accu 60 Ah 280 A 66 96 107

alleen te bestellen i.c.m benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 1.1)

❏ 9.4 Accu 92 Ah 450 A 83 121 135

alleen te bestellen i.c.m dieselmotoren

❏ 9.5 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais 212 308 345

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.5, 4.6)

alleen te bestellen i.c.m 50 kW/68 pk TD en benzinemotoren

❏ 9.6 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais inclusief zwaardere dynamo 120 A 356 517 579

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.5, 4.6)

niet te bestellen i.c.m 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

❏ 9.7 Vergrote motorkoeling 169 245 275

alleen bij extreme belasting en hoge temperaturen

10.Kleuren

❏ 10.1 Tornadorood 0 0 0

❏ 10.2 Metallic en pareleffect lakken 724 1.051 1.178

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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Notities



Subtotaal

Kosten rijklaar maken 1) f 930,00 f 1092,75 422,02 495,87

Verwijderingsbijdrage f 127,66 f 150,00 57,93 68,07

Leges deel 1 f 90,00 f 90,00 40,84 40,84

Leges deel 2 f 23,00 f 23,00 10,44 10,44

Totaal 

1) Kosten rijklaar maken is inclusief: O Een volle tank brandstof; O Mattenset in de cabine voor; O Een bedrijfswagentas met als inhoud een
lampenset, werkhandschoenen, een gevarendriehoek en een verbanddoos die verplicht en geschikt is voor bedrijfswagens

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Calculatieformulier

Basistype

❏
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❏
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❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Prijs  
excl. BTW

Prijs    
incl. BTW

Prijs  
excl. BTW

Prijs    
incl. BTW



Chassis Cabine

wielbasis 2920 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2525 kg 1290 kg 1235 kg f 29.495 f 29.495  f 34.657

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1370 kg 1230 kg f 33.878 f 33.878 f 39.807

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2525 kg 1295 kg 1230 kg f 29.495 f 29.495 f 34.657

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2630 kg 1400 kg 1230 kg f 34.345 f 34.345 f 40.355 

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2630 kg 1400 kg 1230 kg f 36.345 f 36.345 f 42.705

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2575 kg 1325 kg 1250 kg f 30.595 f 30.595 f 35.949

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1370 kg 1230 kg f 34.978 f 34.978 f 41.099

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2575 kg 1320 kg 1255 kg f 30.595 f 30.595 f 35.949

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1430 kg 1250 kg f 35.445 f 35.445 f 41.648

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1450 kg 1230 kg f 37.445 f 37.445 f 43.998

Chassis Dubbele Cabine

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Chassis dubbele cabine 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2575 kg 1400 kg 1175 kg f 33.595 f 33.595 f 39.474

❏ Chassis dubbele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2650 kg 1480 kg 1170 kg f 37.978 f 37.978 f 44.624

❏ Chassis dubbele cabine 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2575 kg 1400 kg 1175 kg f 33.595 f 33.595 f 39.474

❏ Chassis dubbele cabine 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1505 kg 1175 kg f 38.445 f 38.445 f 45.173

❏ Chassis dubbele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1505 kg 1175 kg f 40.445 f 40.445 f 47.523



Uitvoering van het basismodel

Carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Verzinkte delen:  motorkap, voorschermen, zijpanelen
■ Chassis met langs- en dwarsdragers
■ Voorschermen geschroefd
■ 2 Voorportieren
■ Kunststof bumper voor (zwart), zelfherstellend tot 4 km/h 
■ Rechter buitenspiegel, convex, wegklapbaar, op beugel
■ Linker buitenspiegel, asferisch, wegklapbaar, op beugel
■ Afsluitbare tankdop, tankinhoud 80 liter
■ Sleepoog voor en achter
■ Voorspoiler voorzien van steenslagbescherming
■ PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten
■ Met was geconserveerde holle ruimtes

Onderstel
■ 15" Onderstel
■ Voorwielophanging: onafhankelijk met in de lengterichting geplaatste 

torsiestaafvering, telescopische schokdempers en stabilisator
■ Achterwielophanging, onafhankelijk met langsdragers, mini-blokveren 

en telescopische schokdempers
■ Zelfcorrigerende bekrachtigde veiligheidsstuurinrichting
■ Twee-krings diagonaal gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen 

voor en achter en last/druk afhankelijke remkrachtregeling
■ Wielnaafdoppen
■ Volwaardig reservewiel onder de auto
■ Stalen velgen 6Jx15
■ Banden 195/70 R15

Veiligheidsuitrusting
■ Gelaagde voorruit met getinte band
■ Halogeen koplampen
■ 2 Achteruitrijlichten
■ 1 Mistachterlicht
■ Enkeltonige claxon
■ Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
■ Handgreep aan de voorstijl rechts en aan de dakstijl rechts
■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
■ Driepunts rolgordels met hoogteverstelling en gordelspanners op de 

voorstoelen, sluiting aan het stoelframe
■ Kunststof brandstoftank onder de cabine

Anti diefstal
■ Eén-sleutelsysteem met wegrijblokkering via elektronische transponder
■ Stuurslot

Cabine
■ Instaptreden bij de voorportieren
■ 2 Verstelbare voorstoelen met stoffen bekleding
■ Portierbekleding van kunststof met geïntegreerde armleuningen
■ Asbak in het dashboard
■ Opbergvak in het dashboard, rechts, verlicht en afsluitbaar
■ Opbergvak onder het dashboard, links
■ Opbergplaats op het dashboard, rechts
■ Opbergvak aan het linker voorportier
■ Zonnekleppen, rechts met make-up spiegel, klap- en zwenkbaar
■ Hemelbekleding van stof
■ Cabineverlichting
■ Kledinghaakje links
■ Beklede dakstijlen
■ Rubberen vloerbedekking

Functionele uitvoeringsdetails
■ Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, digitale kilometer- en dagkilometerteller
■ Toerenteller met digitaal klokje
■ Brandstofniveaumeter met waarschuwingslampje
■ Koelvloeistoftemperatuurmeter met waarschuwingslampje
■ Controlelampje voor aangetrokken handrem, remsysteem en remvloeistofniveau
■ Controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, licht/grootlicht, 

mistachterlicht en voorgloeien (alleen dieselmotoren)
■ Regelbare blauwe instrumentenverlichting
■ Ruitenwissers met 2 snelheden en regelbare intervalstand
■ Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met recirculatiestand en 4-traps

aanjager voor verwarming en voorruitontwaseming
■ Interieur-luchtfilter (stof- en pollenfilter)
■ 5 Frisse luchtuitstroomopeningen in het dashboard
■ 12 Volts stopcontact met aansteker
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting



1. Aandrijving

❏ 1.1 4-Traps automaat f 3.750 f 3.750 f 4.406

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor en 75 kW/102 pk TDI

❏ 1.2 Syncro voor benzinemotor f 8.000 f 8.000 f 9.400

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

❏ 1.3 Syncro voor dieselmotor f 9.250 f 9.250 f 10.869 

alleen te bestellen i.c.m. 75 kW/102 pk TDI

2. Onderstel

❏ 2.1 Verhoogd laadvermogen (naar 1200 kg) f 634 f 634 f 745

❏ 2.2 Versterkte stabilisatoren, voor en achter f 551 f 551 f 647

❏ 2.3 Verzwaarde vering op de vooras f 211 f 211 f 248

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.1)

❏ 2.4 Verzwaarde vering op de achteras f 325 f 325 f 382

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.1)

❏ 2.5 4 Lichtmetalen velgen 'Block 9' 7Jx15 en 205/65 banden f 1.784 f 1.784 f 2.096

❏ 2.6 4 Lichtmetalen velgen 'BBS' 7Jx15 en 205/65 banden f 2.410 f 2.410 f 2.832

❏ 2.7 Wieldoppen f 165 f 165 f 194

3. Pakketten

❏ 3.1 Airbagpakket: comfortdashboard met bestuurders- en bijrijdersairbag f 995 f 995 f 1.169

handschoenenkastje vervalt

extra opbergvak midden onder het dashboard

4. Dubbele cabine en laadruimte dubbele cabine

❏ 4.1 Bijrijdersbank incl. 2 driepuntsgordels f 472 f 472 f 555

niet te bestellen i.c.m. T800

niet te bestellen i.c.m. draaibare bestuurdersstoel (optie 4.3)

❏ 4.2 Bekleding voorstoel(en)/bank in kunstleer f 0 f 0 f 0

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 4.5)  

❏ 4.3 Draaibare voorstoel (per stoel) f 473 f 473 f 556

bij chassis alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 4.4 Verstelbare lendesteun in de voorstoel (per stoel) f 113 f 113 f 133

❏ 4.5 Armleuningen aan de voorstoel (per stoel) f 199 f 199 f 234

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

❏ 4.6 Comfortdashboard f 401 f 401 f 471

❏ 4.7 Bekerhouder in de cabine f 49 f 49 f 58

❏ 4.8 Opbergvak in het rechter voorportier f 104 f 104 f 122

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 4.9 Opbergvak midden onder het dashboard f 96 f 96 f 113

standaard i.c.m. Airbagpakket (optie 3.1)

niet te bestellen i.c.m. tachograaf (optie 8.4)

❏ 4.10 Schuifraam in dubbele cabine (per raam) f 447 f 447 f 525

5. Laadruimte

❏ 5.1 Open laadbak (Pick-up) met stalen zijschotten in carrosseriekleur en zij-inrijbeveiliging f 3.105 f 3.105 f 3.648

❏ 5.2 Open laadbak (Pick-up) met aluminium zijschotten en zij-inrijbeveiliging f 3.105 f 3.105 f 3.648

❏ 5.3 Verlaagde open laadbak (Pick-up) met stalen zijschotten in carrosseriekleur en zij-inrijbeveiliging f 3.470 f 3.470 f 4.077

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

alleen te bestellen i.c.m. chassis enkele cabine

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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6. Exterieur

❏ 6.1 Deur links in dubbele cabine f 984 f 984 f 1.156

7. Veiligheid

❏ 7.1 Bestuurdersairbag f 695 f 695 f 817

❏ 7.2 Anti Blokkeer Systeem (ABS) met elektronisch sperdifferentieel (EDS) f 1.795 f 1.795 f 2.109

❏ 7.3 Sperdifferentieel op de achteras, mechanisch, handmatig bedienbaar f 1.626 f 1.626 f 1.911

niet te bestellen i.c.m. 62 kW/84 pk benzinemotor, 50 kW/68 pk TD en 65 kW/88 pk TDI

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

❏ 7.4 Mistlampen, geïntegreerd in de voorbumper f 639 f 639 f 751

❏ 7.5 Verwarmbare ruitensproeiers voor f 79 f 79 f 93

❏ 7.6 Kinderslot op de zijdeur f 54 f 54 f 63

alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 7.7 Dubbeltonige claxon f 94 f 94 f 110

8. Comfort

❏ 8.1 Cruise Control f 1.030 f 1.030 f 1.210

❏ 8.2 Voorruitantenne f 143 f 143 f 168

❏ 8.3 2 luidsprekers in het dashboard f 133 f 133 f 156

❏ 8.4 Tachograaf, elektronisch f 1.933 f 1.933 f 2.271

indien aanwezig: opbergvak midden onder dashboard vervalt (optie 4.9)

❏ 8.5 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief accu 60 Ah en dynamo 120 A f 3.966 f 3.966 f 4.660

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 9.2)

❏ 8.6 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief dynamo 120 A f 3.822 f 3.822 f 4.491

alleen te bestellen i.c.m. TDI dieselmotoren

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 9.2)

❏ 8.7 Verwarmbare bestuurdersstoel f 393 f 393 f 462

❏ 8.8 Verwarmbare voorstoelen, afzonderlijk regelbaar f 794 f 794 f 933

❏ 8.9 2e warmtewisselaar f 534 f 534 f 627

alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 8.10 Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening f 1.176 f 1.176 f 1.382

alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 8.11 Groen warmtewerend glas in de cabine f 376 f 376 f 442

9. Overige

❏ 9.1 Dynamo 120 A f 315 f 315 f 370

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 9.2 2e Dynamo 90 A f 2.249 f 2.249 f 2.643

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 9.3 Accu 60 Ah 280 A f 145 f 145 f 170

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 2.1)

❏ 9.4 Accu 92 Ah 450 A f 184 f 184 f 216

alleen te bestellen i.c.m. dieselmotoren

❏ 9.5 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais f 468 f 468 f 550

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren en 50 kW/68 pk TD

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.3)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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❏ 9.6 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais en dynamo 120 A f 784 f 784 f 921

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.3) 

❏ 9.7 Vergrote motorkoeling f 372 f 372 f 437

alleen bij extreme belasting en hoge temperaturen

10.Kleuren

❏ 10.1 Tornadorood f 0 f 0 f 0

❏ 10.2 Metallic en pareleffect lakken f 1.595 f 1.595 f 1.874

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW
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Chassis Cabine

wielbasis 2920 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2525 kg 1290 kg 1235 kg 13.384 13.384 15.726

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1370 kg 1230 kg 15.373 15.373 18.064

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2525 kg 1295 kg 1230 kg 13.384 13.384 15.726

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2630 kg 1400 kg 1230 kg 15.585 15.585 18.312 

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2630 kg 1400 kg 1230 kg 16.493 16.493 19.379

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2575 kg 1325 kg 1250 kg 13.883 13.883 16.313

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2600 kg 1370 kg 1230 kg 15.872 15.872 18.650

❏ Chassis enkele cabine 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2575 kg 1320 kg 1255 kg 13.883 13.883 16.313

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1430 kg 1250 kg 16.084 16.084 18.899

❏ Chassis enkele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1450 kg 1230 kg 16.992 16.992 19.965

Chassis Dubbele Cabine

wielbasis 3320 mm

Prijs Prijs  Prijs

leeg- laad- excl. BPM incl. BPM incl. BPM

Uitvoering Motor GVW gewicht vermogen excl. BTW excl. BTW incl. BTW

❏ Chassis dubbele cabine 4 cil. 2,0 ltr. 62 kW/84 pk Kat. benzinemotor 2575 kg 1400 kg 1175 kg 15.245 14.746 17.912

❏ Chassis dubbele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 85 kW/115 pk Kat. benzinemotor 2650 kg 1480 kg 1170 kg 17.234 16.735 20.249

❏ Chassis dubbele cabine 4 cil. 1,9 ltr. 50 kW/68 pk Kat. TD dieselmotor 2575 kg 1400 kg 1175 kg 15.245 14.746 17.912

❏ Chassis dubbele cabine 5 cil. 2,0 ltr. 65 kW/88 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1505 kg 1175 kg 17.447 16.946 20.499

❏ Chassis dubbele cabine 5 cil. 2,5 ltr. 75 kW/102 pk Kat. TDI dieselmotor 2680 kg 1505 kg 1175 kg 18.353 17.854 21.565



Uitvoering van het basismodel

Carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie
■ Verzinkte delen:  motorkap, voorschermen, zijpanelen
■ Chassis met langs- en dwarsdragers
■ Voorschermen geschroefd
■ 2 Voorportieren
■ Kunststof bumper voor (zwart), zelfherstellend tot 4 km/h 
■ Rechter buitenspiegel, convex, wegklapbaar, op beugel
■ Linker buitenspiegel, asferisch, wegklapbaar, op beugel
■ Afsluitbare tankdop, tankinhoud 80 liter
■ Sleepoog voor en achter
■ Voorspoiler voorzien van steenslagbescherming
■ PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten
■ Met was geconserveerde holle ruimtes

Onderstel
■ 15" Onderstel
■ Voorwielophanging: onafhankelijk met in de lengterichting geplaatste 

torsiestaafvering, telescopische schokdempers en stabilisator
■ Achterwielophanging, onafhankelijk met langsdragers, mini-blokveren 

en telescopische schokdempers
■ Zelfcorrigerende bekrachtigde veiligheidsstuurinrichting
■ Twee-krings diagonaal gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen 

voor en achter en last/druk afhankelijke remkrachtregeling
■ Wielnaafdoppen
■ Volwaardig reservewiel onder de auto
■ Stalen velgen 6Jx15
■ Banden 195/70 R15

Veiligheidsuitrusting
■ Gelaagde voorruit met getinte band
■ Halogeen koplampen
■ 2 Achteruitrijlichten
■ 1 Mistachterlicht
■ Enkeltonige claxon
■ Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
■ Handgreep aan de voorstijl rechts en aan de dakstijl rechts
■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
■ Driepunts rolgordels met hoogteverstelling en gordelspanners op de 

voorstoelen, sluiting aan het stoelframe
■ Kunststof brandstoftank onder de cabine

Anti diefstal
■ Eén-sleutelsysteem met wegrijblokkering via elektronische transponder
■ Stuurslot

Cabine
■ Instaptreden bij de voorportieren
■ 2 Verstelbare voorstoelen met stoffen bekleding
■ Portierbekleding van kunststof met geïntegreerde armleuningen
■ Asbak in het dashboard
■ Opbergvak in het dashboard, rechts, verlicht en afsluitbaar
■ Opbergvak onder het dashboard, links
■ Opbergplaats op het dashboard, rechts
■ Opbergvak aan het linker voorportier
■ Zonnekleppen, rechts met make-up spiegel, klap- en zwenkbaar
■ Hemelbekleding van stof
■ Cabineverlichting
■ Kledinghaakje links
■ Beklede dakstijlen
■ Rubberen vloerbedekking

Functionele uitvoeringsdetails
■ Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, digitale kilometer- en dagkilometerteller
■ Toerenteller met digitaal klokje
■ Brandstofniveaumeter met waarschuwingslampje
■ Koelvloeistoftemperatuurmeter met waarschuwingslampje
■ Controlelampje voor aangetrokken handrem, remsysteem en remvloeistofniveau
■ Controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, licht/grootlicht, 

mistachterlicht en voorgloeien (alleen dieselmotoren)
■ Regelbare blauwe instrumentenverlichting
■ Ruitenwissers met 2 snelheden en regelbare intervalstand
■ Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met recirculatiestand en 4-traps

aanjager voor verwarming en voorruitontwaseming
■ Interieur-luchtfilter (stof- en pollenfilter)
■ 5 Frisse luchtuitstroomopeningen in het dashboard
■ 12 Volts stopcontact met aansteker
■ Binnenverlichting met contactschakelaars op de voorportieren
■ Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting



1. Aandrijving

❏ 1.1 4-Traps automaat 1.702 1.702 2.000

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor en 75 kW/102 pk TDI

❏ 1.2 Syncro voor benzinemotor 3.630 3.630 4.265

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

❏ 1.3 Syncro voor dieselmotor 4.197 4.197 4.931 

alleen te bestellen i.c.m. 75 kW/102 pk TDI

2. Onderstel

❏ 2.1 Verhoogd laadvermogen (naar 1200 kg) 288 288 338

❏ 2.2 Versterkte stabilisatoren, voor en achter 250 250 294

❏ 2.3 Verzwaarde vering op de vooras 96 96 113

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.1)

❏ 2.4 Verzwaarde vering op de achteras 147 147 173

niet te bestellen i.c.m. T800 of 1200 kg laadvermogen (optie 2.1)

❏ 2.5 4 Lichtmetalen velgen 'Block 9' 7Jx15 en 205/65 banden 810 810 952

❏ 2.6 4 Lichtmetalen velgen 'BBS' 7Jx15 en 205/65 banden 1.094 1.094 1.285

❏ 2.7 Wieldoppen 75 75 88

3. Pakketten

❏ 3.1 Airbagpakket: comfortdashboard met bestuurders- en bijrijdersairbag 452 452 531

handschoenenkastje vervalt

extra opbergvak midden onder het dashboard

4. Dubbele cabine en laadruimte dubbele cabine

❏ 4.1 Bijrijdersbank incl. 2 driepuntsgordels 214 214 251

niet te bestellen i.c.m. T800

niet te bestellen i.c.m. draaibare bestuurdersstoel (optie 4.3)

❏ 4.2 Bekleding voorstoel(en)/bank in kunstleer 0 0 0

niet te bestellen i.c.m. armleuningen aan de voorstoelen (optie 4.5)  

❏ 4.3 Draaibare voorstoel (per stoel) 215 215 253

bij chassis alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 4.4 Verstelbare lendesteun in de voorstoel (per stoel) 51 51 60

❏ 4.5 Armleuningen aan de voorstoel (per stoel) 90 90 106

niet te bestellen i.c.m. kunstleer (optie 4.2)

❏ 4.6 Comfortdashboard 182 182 214

❏ 4.7 Bekerhouder in de cabine 22 22 26

❏ 4.8 Opbergvak in het rechter voorportier 47 47 55

niet te bestellen i.c.m. bijrijdersbank (optie 4.1)

❏ 4.9 Opbergvak midden onder het dashboard 44 44 52

standaard i.c.m. Airbagpakket (optie 3.1)

niet te bestellen i.c.m. tachograaf (optie 8.4)

❏ 4.10 Schuifraam in dubbele cabine (per raam) 203 203 239

5. Laadruimte

❏ 5.1 Open laadbak (Pick-up) met stalen zijschotten in carrosseriekleur en 1.409 1.409 1.656

zij-inrijbeveiliging

❏ 5.2 Open laadbak (Pick-up) met aluminium zijschotten en zij-inrijbeveiliging 1.409 1.409 1.656

❏ 5.3 Verlaagde open laadbak (Pick-up) met stalen zijschotten in carrosseriekleur en zij-inrijbeveiliging 1.575 1.575 1.851

alleen te bestellen i.c.m. wielbasis 3320 mm

alleen te bestellen i.c.m. chassis enkele cabine

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



6. Exterieur

❏ 6.1 Deur links in dubbele cabine 447 447 525

7. Veiligheid

❏ 7.1 Bestuurdersairbag 315 315 370

❏ 7.2 Anti Blokkeer Systeem (ABS) met elektronisch sperdifferentieel (EDS) 815 815 958

❏ 7.3 Sperdifferentieel op de achteras, mechanisch, handmatig bedienbaar 738 738 867

niet te bestellen i.c.m. 62 kW/84 pk benzinemotor, 50 kW/68 pk TD en 65 kW/88 pk TDI

alleen te bestellen i.c.m. syncro (optie 1.2, 1.3)

❏ 7.4 Mistlampen, geïntegreerd in de voorbumper 290 290 341 

❏ 7.5 Verwarmbare ruitensproeiers voor 36 36 42 

❏ 7.6 Kinderslot op de zijdeur 25 25 29

alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 7.7 Dubbeltonige claxon 43 43 51

8. Comfort

❏ 8.1 Cruise Control 467 467 549

❏ 8.2 Voorruitantenne 65 65 76

❏ 8.3 2 luidsprekers in het dashboard 60 60 71

❏ 8.4 Tachograaf, elektronisch 877 877 1.030

indien aanwezig: opbergvak midden onder dashboard vervalt (optie 4.9)

❏ 8.5 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief accu 60 Ah en dynamo 120 A 1.800 1.800 2.115

alleen te bestellen i.c.m. 85 kW/115 pk benzinemotor

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 9.2)

❏ 8.6 Airconditioning, mechanisch geregeld, inclusief dynamo 120 A 1.734 1.734 2.037

alleen te bestellen i.c.m. TDI dieselmotoren

niet te bestellen i.c.m. 2e dynamo (optie 9.2)

❏ 8.7 Verwarmbare bestuurdersstoel 178 178 209

❏ 8.8 Verwarmbare voorstoelen, afzonderlijk regelbaar 360 360 423

❏ 8.9 2e warmtewisselaar 242 242 284

alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 8.10 Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening 534 534 627

alleen te bestellen i.c.m. dubbele cabine

❏ 8.11 Groen warmtewerend glas in de cabine 171 171 201

9. Overige

❏ 9.1 Dynamo 120 A 143 143 168

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 9.2 2e Dynamo 90 A 1.021 1.021 1.200

niet te bestellen i.c.m. 50 kW/68 pk TD

❏ 9.3 Accu 60 Ah 280 A 66 66 78 

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren

niet te bestellen i.c.m. automaat (optie 2.1)

❏ 9.4 Accu 92 Ah 450 A 83 83 98

alleen te bestellen i.c.m. dieselmotoren

❏ 9.5 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais 212 212 249

alleen te bestellen i.c.m. benzinemotoren en 50 kW/68 pk TD

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.3)

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



❏ 9.6 2e Accu 63 Ah 300 A met scheidingsrelais en dynamo 120 A 356 356 418

alleen te bestellen i.c.m. 65 kW/88 pk TDI en 75 kW/102 pk TDI

niet te bestellen i.c.m. draaistoel aan de bestuurderszijde (optie 4.3) 

❏ 9.7 Vergrote motorkoeling 169 169 199

alleen bij extreme belasting en hoge temperaturen

10.Kleuren

❏ 10.1 Tornadorood 0 0 0

❏ 10.2 Metallic en pareleffect lakken 724 724 851

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Modules en opties



Notities



Subtotaal

Kosten rijklaar maken 1 f 930,00 f 1092,75 422,02 495,87

Verwijderingsbijdrage f 127,66 f 150,00 57,93 68,07

Leges deel 1 f 90,00 f 90,00 40,84 40,84

Leges deel 2 f 23,00 f 23,00 10,44 10,44

Totaal 

1 Kosten rijklaar maken is inclusief: O Een volle tank brandstof O Mattenset in de cabine voor O Een bedrijfswagentas met als inhoud een
lampenset, werkhandschoenen, een gevarendriehoek en een verbanddoos die verplicht en geschikt is voor bedrijfswagens

Prijs  
incl. BPM
excl. BTW

Prijs    
incl. BPM
incl. BTW

Prijs 
excl. BPM
excl. BTW

Calculatieformulier

Basistype

❏

Modules en opties

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Prijs  
excl. BTW

Prijs    
incl. BTW

Prijs  
excl. BTW

Prijs    
incl. BTW
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