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TECHNISCHE 
INFORMATIE* / 
PRIJZEN

CaraHome 550 MG 600 DKG 700 DG

Totale lengte (cm) 597 645 741
Breedte in cm (buiten/binnen) 230 / 216 230 / 216 230 / 216
Hoogte in cm (buiten/binnen) 320 / 200 320 / 200 320 / 200
Massa ledig voertuig (kg)* 2.625 2.705 2.825
Rijklaargewicht (kg)* 2.780 2.860 3.010
Toelaatbaar totaalgewicht (kg)* 3.500 3.500 3.500
Maximaal laadvermogen (kg) (verschil tussen 
“toelaatbaar totaalgewicht“ en „rijklaargewicht“) * 720 640 490

Max. aanhanger gewicht (kg) 2.000 2.000 2.000
Wielbasis 345 345 403
Bandenmaat 215/70 R15CP 215/70 R15CP 215/70 R15CP
Velgenmaat 6J x 15 6J x 15 6J x 15
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 6 5 (6 met gewichtsverhoging)
Slaapplaatsen 4 tot 6 tot 6
Bedafmetingen voorin (cm) 199 x 140 199 x 140 199 x 140
Bedafmetingen midden (cm) — 176 x 100 184 x 100
Bedafmetingen achterin (cm) 210 x 135/115 211 x 74 / 194 x 76 210 x 141
Opbouwdeur (cm) B x H 60 x 195 60 x 195 60 x 195 
Achtergarage (cm): B x H (uitsnijmaat) 62,5 x 110 (57,5 x 104,5)  62,5 x 110 (57,5 x 104,5)  80 x 110 (75 x 104,5) 
 Serviceluik voor Easy Travel Box links voor (cm) (B x H) 60 x 24 60 x 24 60 x 24
 Koelkast Dometic (volume in liter / optioneel) 106 /- 106 / 190 106 / 190
Verswatertank (in liter) 10**/124*** 10**/124*** 10**/124***
Vuilwatertank (in liter) 101 101 101
Trumatic C-gasverwarming met geïntegreerde 12 
liter boiler incl., ringverwarming in woonruimte Combi 4 Combi 4 Combi 6

Consumentenprijs incl. 21% BTW 49.785,00 € 51.385,00 € 52.845,00 €
Peugeot Boxer 2,2 l BlueHDI 120 mit Start-Stop-
System; Euro 6d-Temp (88 kW/120 PS) - light X X X

    –  Technisch niet mogelijk
    * Let aub op de rubriek belangrijke informatie vanaf bladzijde 54
  **  Vulvermogen (volgens bijlage V deel A, rubriek 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012) van de verswater 

tank d.m.v. een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen tijdens het rijden).

***  Bij een gesloten overloopventiel bedraagt het vulvermogen van de verswatertank 124 liter.  
Leest u de toelichting op de achterzijde.

Consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21 % BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar  
zetten, keuring en homologatie.
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STANDAARDUITVOERING
CHASSIS / CABINE
Peugeot Boxer
Airbag bestuurder
Airbag passagier
ABS
ESP incl. Hill Holder
Breedspoorchassis
Achter- voorasstabilisator
Schijfremmen
Stuurbekrachtiging
In hoogte verstelbare koplampen
Dynamo met verhoogde capaciteit
Startblokkering
Veiligheidsgordels, driepunts systeem
Captainchair stoelen met armleuningen
In hoogte verstelbare passagiersstoel
Aanbouwdelen chassis gecoat
Buitenspiegels elektrisch bedienbaar en verwarmbaar 
Centrale deurvergrendeling cabine met afstandsbediening
Elektrisch bedienbare zijramen cabine
Bandendruk sensoren
Dashbord in chroom
Pechset

Opbouw
GFK-dak voor reducering schade als gevolg van hagelinslag
Wanddikte: 31 mm
Vloerdikte: 40 mm
Dak en zijwanden in sandwichstructuur
Gladde buitenbeplating in wit
Achterbumper LED verlichting
Openslaande ramen type C6 in donkere tint, geïsoleerd, 
compleet met verduisteringsrolgordijn en insectenhor
Dakraam met insectenhor en verduisteringsrolgordijn
Hoge alkoofvorm met zijraam rechts 
Veiligheidsnet in de alkoof en stapelbed
Opbouwdeur: WEINSBERG KOMFORT met geautomatiseerd sluitsysteem, 
dubbele afdichting, zonder raam, 2 stuks opklapbare kledinghaken
Cabineverduistering
Gaskastdeur in zijwand
Chassisverlaging achter
Garage achter (modelafhankelijk)
Dichtheidsgarantie 10 jaar

Keuken 
Grote, edelstalen spoelbak, 3-pits gaskooktoestel met glazen afdekplaat
Bedieningselementen v.h. gas centraal geplaatst 

Besteklade op rollengeleiding
230V contactdoos
Warmwatervoorziening met enkel hendel mengkraan
Mogelijkheid om werkblad te vergroten/verlengen
Keukenwandbekleding laminaat

Wonen / Slapen
Meubeldecor Oregon Esche
Bekleding: Turin (Fiat) ALU, OCEAN, LEMON 
EvoPure-HRC matrassen met houten lattenbodem bij vaste bedden 
Schuimstofmatrassen bij alkoofbed en stapelbedden (modelafhankelijk)
Verlengde tafel (modelafhankelijk)
Ombouwmogelijkheid tot bed
Geventileerde bergkasten en kisten
Profiellijsten deels van echt hout
Garderobe (model afhankelijk)

Elektrisch systeem
Krachtige accu voor woomruimte (75Ah)
Schakelbare automatische contactverbreker 
voor start- en bovenbouwaccu
Elektr. laadautomaat voor bovenbouw- en voertuigaccu 
Externe CEE-aansluiting voor 230V met automatische beveiliging
FI-veiligheidsschakelaar
Onboard controlepaneel met vermelding van alle belangrijke functies 
Voortentverlichting
Hoofdzakelijk LED-verlichting in de woonruimte
230V wandcontactdozen
USB-wandcontact 
Laadbooster voor opbouwaccu

Gas / Water / Verwarming / Klimaat
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg  
Warmwatervoorziening met enkel hendel mengkraan
Waterleidingen aangelegd in isolatiemateriaal
Dompelpomp water

Badruimte
Toiletruimte in hout- en kunststofoptiek 
Dometic cassette toilet met elektrische pomp 
Douche met douchegordijn of vaste douchedeur (modelafhankelijk) 
Wand / plafondhouder voor douchekop
Spiegelkast
Dakventilatie met insectenhor 
Ingebouwde halogeenverlichting
Doucheruimte de Luxe met kunststofbekleding en douchedeur 
Kledingstang
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211050 Peugeot pakket
Consumen-

tenprijs*

212550 16" stalen velgen 351,00

212548 Airco cabine Peugeot, handmatig 1.210,00

212551 Stuurwiel met radiobediening 145,00

212395 Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen 97,00

212401 Tempomat Cruise Control 303,00

Totaalprijs individuele opties 2.106,00

Pakketprijs 1.820,00

Uw voordeel 286,00

243100 Weinsberg Smart pakket  
(17,5 kg)

Consumen-
tenprijs*

100602 Insectenhordeur 386,00

100750 Midi Heki 700 x 500 mm 417,00

250233 Radiovoorbereiding 345,00

450740 Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd 271,00

352059 CP-plus bediening 100,00

352380 Truma iNet systeem 602,00

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00

Totaalprijs individuele opties 2.476,00

Pakketprijs 1.068,00

Uw voordeel 1.408,00

211100 Styling pakket Peugeot
Consumen-

tenprijs*

212397 Voorbumper, in wagenkleur gespoten 484,00

212482 Lichtmetalen velgen met standaard banden 689,00

Totaalprijs individuele opties 1.173,00

Pakketprijs 803,00

Uw voordeel 370,00

211150 Care-Drive pakket Peugeot
Consumen-

tenprijs*

212617 Lane Departure Warning System met 
automatische dimming en bordherkenning

1.912,00

212559 LED-dagrijverlichting 303,00

212560 Regen- en licht sensoren 242,00

Totaalprijs individuele opties 2.457,00

Pakketprijs 1.718,00

Uw voordeel 739,00

PAKKETTEN

210092 TV pakket 24" (12,5kg)
Consumen-

tenprijs*

252439 Oyster 85 Premium Twin incl. LED-TV 24" 
(onder voorbehoud genoeg plaats op dak)

3.818,00

252405 TV-houder 329,00

252479 Bekabeling voor TV in slaapgedeelte 74,00

Totaalprijs individuele opties 4.221,00

Pakketprijs 3.244,00

Uw voordeel 977,00

210006 Media pakket
Consumen-

tenprijs*

252143 Radio DAB+, All-in-One Navigatiesysteem met 
campingsoftware, zonder CD / DVD speler, incl. 
DAB+ / FM  antenne, met 3 jaar kaartupdates

1.515,00

251793 Achteruitrij camera incl. bekabeling 649,00

252715 Headup display 905,00

Totaalprijs individuele opties 3.069,00

Pakketprijs 2.023,00

Uw voordeel 1.046,00

* Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR]
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Consumentenprijs incl. 21% BTW kg CaraHome 550 MG CaraHome 600 DKG CaraHome 700 DG

BASISVOERTUIG
Motorisering / Aandrijving / Aantal versnellingen

3.500kg chassis

Peugeot Boxer 3.500 kg, 2,2 l HDI 140 (103 kW/140 pk) — 966,00 966,00 966,00
Peugeot Boxer 3.500 kg, 2,2 l HDI 165 (121 kW/165 pk) — 2.186,00 2.186,00 2.186,00

4.000kg chassis

Peugeot Boxer 4.000 kg, 2,2 l HDI 140 (103 kW/140 pk) 40 — — 2.781,00
Peugeot Boxer 4.000 kg, 2,2 l HDI 165 (121 kW/165 pk) 40 — — 4.001,00

MOTORISERING

OPTIEMOGELIJKHEDEN

Consumen-
tenprijs incl. 
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Aantal versnellingen

Chassis / Gewichten
212550 16" banden i.p.v. 15" — 351,00 • • •
212482 Aluminium velgen met standaard banden  - alleen in combinatie met het Peugeot pakket — 689,00 • • •
202744 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) mat zwart gepolijst in exclusief WEINSBERG design 2.083,00 • • •
202745 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) antraciet gelakt in exclusief WEINSBERG design 1.980,00 • • •
202746 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) mat zwart gepolijst in exclusief WEINSBERG 

design i.p.v. lm. velgen met standaard banden (alleen mogelijk i.c.m. styling pakket)
1.455,00 • • •

202747 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) antraciet gelakt in exclusief WEINSBERG 
design i.p.v. lm. velgen met standaard banden (alleen mogelijk i.c.m. styling pakket)

1.351,00 • • •

201781 Gewichtsverhoging van 3,5 t naar 3,85 t — 296,00 • • •
102273 Verhoging laadgewicht garage achterin van 150 kg naar 250 kg 1.076,00 • • •
200394 Uitdraaisteunen achter 2 334,00 • • •
212397 Bumper voor in wagenkleur gelakt — 484,00 • • •
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OPTIEMOGELIJKHEDEN

Consumen-
tenprijs incl. 
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Transportsystemen
200188 Trekhaak, vast (verhoging laadgewicht 250 kg i.p.v. 150 kg) 50 1.479,00 • • •
100215 Fietsendrager voor 2 fietsen (achter); max. belastbaar tot 60 kg 6 365,00 • • •
100216 Fietsendrager voor 3 fietsen (achter); max. belastbaar tot 60 kg 6,5 441,00 • • •
100217 Fietsendrager voor 4 fietsen (achter); max. belastbaar tot 60 kg 7 539,00 • • •
102735 e.hit - automatische uitzwenkbare, geïntegreerde fietsendrager achterop met dubbele 

zwenkarmen voor fietsen en transportdozen, met afneembare aanhangkoppeling die verzonken 
in de bumper is gemonteerd, incl. afneembare e.base de optionele basis met inklapbare 
achterlichten en dynamische knipperlichten zoals de e.carry, de fietsendrager voor 2 fietsen 
met een max. gewicht van 83 kg (extra laadgewicht garage achterin is 250 kg i.p.v. 150 kg)

2.795,00 • • •

102736 e.carry uitbreidingsset voor 2 extra fietsen voor de e.hit, en geïntegreerde drager 
achterop (alleen mogelijk i.c.m. optie e.hit), maximale draaglast 75 kg

487,00 • • •

102737 e.box: transport voor de e.hit met 320 liter inhoud en maximale 
draaglast van 72 kg (alleen mogelijk i.c.m. optie e.hit)

833,00 • • •

Assistentsysteem
212401 Cruise Control 0,8 303,00 • • •
212560 Regen- en lichtsensoren 242,00 • • •
212617 Lane Departure Warning System met automatische dimming en bordherkenning 1.912,00 • • •

Binnen
550610 Vouwgordijnsysteem Remis in cabine 4 668,00 • • •
212548 Airconditioning cabine, Peugeot, handmatig 18 1.210,00 • • •
212399 Airconditioning cabine, Peugeot, automatisch 21 1.815,00 • • •
212618 Meerprijs automatische airconditioning cabine op de handbediende 

airconditioning cabine uit het bestelde Peugeot pakket
21 605,00 • • •

212402 Stuur en versnellingspook met leder bekleed — 182,00 • • •
212551 Stuur met radiobediening 145,00 • • •

200633 Cabinestoelen draaibaar — 223,00 • — —
212395 Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen 0,5 97,00 • • •
202392 Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel 627,00 • • •

Verlichting / Techniek
212616 Mistlampen Peugeot 1 182,00 • • •
212559 LED dagrijverlichting — 303,00 • • •
201043 Reservewiel 27 192,00 • • •
201630 Accu scheidingschakelaar (boord-woon accu) - 66,00 • • •
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
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Transportsystemen
200188 Trekhaak, vast (verhoging laadgewicht 250 kg i.p.v. 150 kg) 50 1.479,00 • • •
100215 Fietsendrager voor 2 fietsen (achter); max. belastbaar tot 60 kg 6 365,00 • • •
100216 Fietsendrager voor 3 fietsen (achter); max. belastbaar tot 60 kg 6,5 441,00 • • •
100217 Fietsendrager voor 4 fietsen (achter); max. belastbaar tot 60 kg 7 539,00 • • •
102735 e.hit - automatische uitzwenkbare, geïntegreerde fietsendrager achterop met dubbele 

zwenkarmen voor fietsen en transportdozen, met afneembare aanhangkoppeling die verzonken 
in de bumper is gemonteerd, incl. afneembare e.base de optionele basis met inklapbare 
achterlichten en dynamische knipperlichten zoals de e.carry, de fietsendrager voor 2 fietsen 
met een max. gewicht van 83 kg (extra laadgewicht garage achterin is 250 kg i.p.v. 150 kg)

2.795,00 • • •

102736 e.carry uitbreidingsset voor 2 extra fietsen voor de e.hit, en geïntegreerde drager 
achterop (alleen mogelijk i.c.m. optie e.hit), maximale draaglast 75 kg

487,00 • • •

102737 e.box: transport voor de e.hit met 320 liter inhoud en maximale 
draaglast van 72 kg (alleen mogelijk i.c.m. optie e.hit)

833,00 • • •

Assistentsysteem
212401 Cruise Control 0,8 303,00 • • •
212560 Regen- en lichtsensoren 242,00 • • •
212617 Lane Departure Warning System met automatische dimming en bordherkenning 1.912,00 • • •

Binnen
550610 Vouwgordijnsysteem Remis in cabine 4 668,00 • • •
212548 Airconditioning cabine, Peugeot, handmatig 18 1.210,00 • • •
212399 Airconditioning cabine, Peugeot, automatisch 21 1.815,00 • • •
212618 Meerprijs automatische airconditioning cabine op de handbediende 

airconditioning cabine uit het bestelde Peugeot pakket
21 605,00 • • •

212402 Stuur en versnellingspook met leder bekleed — 182,00 • • •
212551 Stuur met radiobediening 145,00 • • •

200633 Cabinestoelen draaibaar — 223,00 • — —
212395 Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen 0,5 97,00 • • •
202392 Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel 627,00 • • •

Verlichting / Techniek
212616 Mistlampen Peugeot 1 182,00 • • •
212559 LED dagrijverlichting — 303,00 • • •
201043 Reservewiel 27 192,00 • • •
201630 Accu scheidingschakelaar (boord-woon accu) - 66,00 • • •

OPTIEMOGELIJKHEDEN
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Multimedia / Navigatie
252143 Radio DAB+, All-in-One navigatiesysteem met campingsoftware, zonder 

CD / DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne, 3 jaar kaartupdates 
1 1.515,00 • • •

250233 Radiovoorbereiding 1 345,00 • • •
251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling (alleen i.c.m. optie 202141 of 252143 mogelijk) 1,5 649,00 • • •
252715 Headup display (alleen mogelijk i.c.m. pakket 210006) 905,00 • • •

OPBOUW
Ramen / Deuren / Ventilatie 

100212 Opstap elektrisch 10 501,00 • • •
102564 Opbouwdeur WEINSBERG PREMIUM (600 mm) met de volgende meerwaarde t.o.v. 

WEINSBERG KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verzonken scharniersysteem, 
openingsbegrenzer / deurvergrendeling m.b.v. gasveer, incl. raam met plisee verduistering, 
geïntegreerde paraplu opbergvak, multifunctionele tas in WEINSBERG desgin

609,00 • • •

102610 Opbouwdeur WEINSBERG EXCLUSIV (600 mm) met de volgende meerwaarde t.o.v. de WEINSBERG 
PREMIUM deur: elektr. centrale vergrendeling, thuiskom verlichting in raam geïntegreerd  

812,00 • • •

102577 Miltifunctionele tas in WEINSBERG design passend voor opbouwdeur WEINSBERG KOMFORT 72,00 • • •
102291 Garagedeur, links 335,00 • • •
100602 Insectenhordeur 2 386,00 • • •
100496 Extra alkoofvenster 2,5 208,00 • • •
101019 Uitzetraam linksachter 70 x 40 cm 13,5 280,00 • — •
100750 Midi Heki 700 x 500 mm 417,00 • • •

INTERIEUR
Wonen / Slapen

552574 Vast bed met EvoPore HRC-matras incl. WaterGel-toplaag 403,00 • — •
550625 Alkoofbed opklapbaar 8 647,00 • • •
551856 Bedombouw met uitschuifbaar gedeelte (zitgroep) 376,00 — • •
552299 Bescherming tegen uit bed vallen bij dwarsbed - / vastbed 2 110,00 • • •
552309 Alkoofbekleding van stof met anit uitval net 362,00 • • •
550234 Vloerbedekking in cabine 110,00 • • •
550235 Tapijt in woonruimte 4 386,00 • • •
552247 Isofix-systeem voor 2 kinderzitjes 5 208,00 • • •
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
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Kussens en stoffering
552188 Bekleding: Active Navy — 335,00 • • •
550660 COZY HOME pakket bestaand uit: 2 decokussens, 2 beddenkussens, 2 dekens, tafelloper 3 187,00

EARTH • • •
STONE • • •
AVOCADO • • •
AQUA • • •
MAGNOLIA • • •
PEACH • • •

Gas / Verwarming / Klimaat 
351274 Verwarming Truma Combi E in plaats van Truma Combi — 690,00 • • •
351166 Verwarming Truma Combi 6 E in plaats van Truma Combi 4 2 322,00 • • x
550491 Alkoofverwarming 1,5 268,00 • • •
550825 Electrische vloerverwarming (geen hoofdverwarming) — 627,00 • • •
352059 Truma CP-Plus digitaal bedieningspaneel verwarming — 100,00 • • •
352380 Truma iNET systeem (alleen i.c.m. optie 352059 mogelijk) 602,00 • • •
450740 Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd 0,5 271,00 • • •
552052 Airco Dometic Freshjet 2200 30 2.252,00 • • •
301057 Afstandsbediening DuoC (Eis Ex geïntergreerd) 162,00 • • •
301956 Truma gasdrukregelaar met zekerheidsventiel Monocontrol CS incl. gasfilter — 313,00 • • •
301957 Truma gasdrukregeleaar met zekerheidsventiel DuoControl CS — 418,00 • • •
302499 Truma LevelControl (voor 1 stalen gasfles, alleen mogelijk in combinatie met optie 352380) 162,00 • • •
300518 Gas buitenaansluiting 215,00 • • •

Keuken
400369 Gas oven 10 700,00 — • •
401257 Afzuigkap (recirculatie) 2 255,00 • • •
401819 Koelkast met dubbele deur, 190 liter AES in plaats van 107 liter, Piezo ontsteking 20 970,00 — • •

Water / Toiletruimte 
452311 Opklapbare opstap in WC 167,00 • • •
452301 4 extra kledinghaken in badruimte 28,00 • • •
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452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00 • • •

Elektra
551327 Rookmelder 0,5 29,00 • • •
302033 Gas alarm 215,00 • • •
552189 Ambiënteverlichting (LED-lichtband onder bovenkasten voorzijde, achterzijde en keuken) — 335,00 • • •
252439 Oyster 85 Premium Twin incl. LED-TV 24" (onder voorbehoud genoeg plaats op dak) 15 3.818,00 • • •
252444 21,5" TV met HD-tuner incl. houder in het woongedeelte 9 927,00 • • •
252445 24" TV-apparaat met HD tuner incl. houder in woongedeelte 10 970,00 • • •
252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 74,00 • • •
252405 TV-houder 1 329,00 • • •
250201 Woonruimte accu extra 20 322,00 • • •
251949 USB oplaadpunt achter 51,00 • • •
252698 GPS tracker 1 202,00 • • •

Luifels
500893 Luifel 355 cm x 250 cm 27 971,00 • — —
501333 Luifel 405 cm x 250 cm 30 1.042,00 — • —
502318 Luifel 455 cm x 250 cm 32 1.144,00 — — •
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BELANGRIJKE INFORMATIE
WIJ VERLENEN VOOR CARAVANS, CAMPERS EN CUV VAN HET MERK WEINSBERG IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN 
WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.
LET OP: VOOR ALLE CAMPERS/CUV VAN HET MERK WEINSBERG GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking van natuurlijke grondstoffen 
een tolerantie van +/- 5%

In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven kunnen de veiligheid van 
uw camper benadelen en u riskeert verlies van de WEINSBERG garantie. Laat derhalve 
uw reparatie of in- en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden bij de erkende 
WEINSBERG-dealerbedrijven en maak gebruik van originele WEINSBERG onderdelen en 
accessoires.
Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen geldig bij in- en opbouw tijdens 
de productie van de camper. In- en opbouw achteraf, indien en voorzover mogelijk, 
brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee. In sommige gevallen kan 
het gebeuren dat de ene optie de andere uitsluit. Veranderingen in constructie, kleur, 
en uitvoering behouden wij ons voor, zolang dit de technische vooruitgang dient.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen 
zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. 

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per juli 
2019.  Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2019 en geldig voor modeljaar 2020.
Voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. Vergissingen en drukfouten zijn 
voorbehouden.

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de technische 
voorschriften van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)

Uitleg over de vermelde gewichten voor uw WEINSBERG camper/CUV: 
WEINSBERG campers en CUV‘s onderscheiden zich door de technische vooruitgang. 
Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het 
chassis en een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt een laag 
eigengewicht van de camper gerealiseerd. 

Het leeggewicht in deze prijlijst is het gewicht van het voertuig in 
standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, d.w.z. zonder het gewicht van de 
bestuurder en zonder „vloeistoffen“, alsmede zonder extra uitrusting (volgens art. 2, 
rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012
Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012 is, voor zover niet 
afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd: 

Het leeggewicht van het voertuig in standaard uitrusting volgens weging door de 
fabrikant (incl. boordwerktuig)
 + brandstoftank voor 90% gevuld
 + 75 kg (gewicht van de bestuurder)
 +  Alu gasflessen (11 kg vulniveau) voor 100% gevuld (komt overeen met 18 kg 

totaalgewicht)
 +  verswatertank voor 100% gevuld ( vulniveau van verswater is afhankelijk van 

model begrensd op 10 liter**/ 20 liter**/40 liter** tijdens de rit, voor zover 
technisch voorzien)

 + toilet spoeltank voor 100% gevuld
 + warm water boiler voor 100% gevuld
 = gewicht in rijklare toestand

**  Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 / 20 / 40 
liter modelafhankelijk (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel 
A, rubriek 2.6Fnn (h) VO (EU) 1230/2012. 

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens artikel 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als 
volgt gedefinieerd:
Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht van het voertuig in beladen 
toestand.

Het maximaal laadvermogen volgens de WEINSBERG catalogus opgaven is 
gedefinieerd als:
Toelaatbaar totaalgewicht - rijklaargewicht = maximale belading

Voorbeeld:
Totaal toelaatbaar gewicht  3500 kg
minus rijklaargewicht 2850 kg
 = maximaal laadvermogen 650 kg

De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / uitvoeringsdetails“ 
gepubliceerde opgaves hebben betrekking op de Europese type goedkeuringen van 
het basistype van het betreffende model. In het kader van landvarianten en speciale 
modellen kunnen deze waardes eventueel afwijken. Informeert u zich persoonlijk over 
zulke afwijkingen bij uw WEINSBERG merkdealer.
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„Let in het bijzonder ook op het volgende: 
De maximaal mogelijke belading in het kader van de brochure-opgaves wordt 
bijvoorbeeld door het gewicht van het aantal passagiers tijdens de rit  en ook door 
het gewicht van de bestelde opties verminderd.“
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heeft u zelf de verantwoordelijkheid dat 
uw WEINSBERG camper / CUV na aftrek van het gewicht van het aantal passagiers 
(75 kg per persoon) en het gewicht van de extra opties van de maximale mogelijke 
belading altijd nog over een minimaal laadvermogen moet beschikken, dat in geen 
geval onderschreden mag worden  (volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 
1230/2012):

(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder + totaal lengte van het voertuig 
in meters) x 10 = minimaal laadvermogen in kg

Voorbeeld berekening van minmaal laadvermogen:
[(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder) 4 + (totale lengte van het 
voertuig in meters) 6]  x 10 = 100 kg.

Als gebruiker van een (bus)camper bent u verplicht te voldoen aan de minimaal 
laadgewicht. Mocht het door u gewenste voertuig door de gekozen opties de 
maximale aslasten overschrijden dan kunt u kiezen uit twee  mogelijkheden
* Toelaatbaar totaalgewicht van het voertuig verhogen 
* Minder opties toevoegen

Bij de campers van WEINSBERG en de alkoofmodellen van WEINSBERG heeft u 
(modelafhankelijk en op aanvraag) de mogelijkheid het aantal toegestane zitplaatsen 
in de cabine bij de bestelling te reduceren. Door het reduceren van het aantal 

toegestane zitplaatsen in de cabine met 1 zitplaats, neemt het max. laadvermogen, 
of de mogelijkheid voor extra opties voor het bestelde voertuig toe met maximaal 
85 kg.

Uw WEINSBERG merkdealer geeft u te allen tijde op aanvraag informatie over hoeveel 
het resterende minimale laadvermogen is.

Het gewicht van het voertuig met uitsluitend standaarduitrusting volgens de 
gegevens van de producent wordt verkregen door weging van een voertuig in 
standaarduitvoering.

Als gebruiker van een (bus)camper bent u verplicht de maximale aslasten in acht 
te nemen alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. 
Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die noodzakelijk zijn voor 
een veilig gebruik van uw (bus)camper. 

De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen ook 
door toegevoegde opties niet veranderd worden.Bij bestellingen van opties, die 
onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze vervangen pakketonderdelen 
niet los meegeleverd.

Genoemde consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21 % BTW en incl. transport (fabriek-dealer), 
rijklaar zetten, keuring en homologatie.
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De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan 
(07/2019). Veranderingen aan uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden.

Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van de  bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang 
dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit 

niet vermeden kan worden   (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, 

die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en 

eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar
Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten. Het gebruik van beelden en of 

delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. 
Drukfouten en aanpassingen voorbehouden

Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

DE WERELD IS EEN BOEK. WIE NIET 
REIST, LEEST ENKEL ÉÉN BLADZIJDE. 

AUGUSTINUS AURELIUS

www.weinsberg.com
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