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Technische gegevens | Standaarduitvoering

Toelichting op de gewichtsaanduidingen kunt u vinden op blz. 36.
Genoemde consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW,  

incl. transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat en recyclingsbijdrage.

  Consumentenprijs all-in

PEP

26.400,00 € 28.500,00 € 28.500,00 €

Technische gegevens PEP 490 TD 2,3 PEP 540 E 2,3 PEP 550 DM 2,3

Aantal assen 1 1 1

Totale lengte in cm 731 785 785

Opbouwlengte in cm 532 568 568

Opbouwbreedte / binnenbreedte, in cm 232 / 216 232 / 216 232 / 216

Totale hoogte / binnenhoogte, in cm 262 / 196 262 / 196 262 / 196

Leeggewicht, ca. in kg* 1.360 1.460 1.460

Rijklaargewicht, ca. in kg* 1.430 1.530 1.530

Toelaatbaar totaalgewicht in kg* 1.600 1.700 1.700

Max. laadvermogen, ca in kg* 170 170 170

Bandenmaat 215/60 R17C LI 109 / M 215/60 R17C LI 109 / M 215/60 R17C LI 109 / M

Voortent omloopmaat, in cm 990 1.030 1.030

Beddenmaat voor, in cm 199 x 139 199 x 86/186x86 199 x 139

Beddenmaat midden, in cm - - 194 x 94

Beddenmaat achter, in cm 198 x 145/145 198 x 171/117 2 x 191 x 76 op wens 3 x 191 x 76

Aantal slaapplaatsen tot 4 tot 4 tot 6

Aantal dakluiken 1 + Midi Heki 2 + Midi Heki 1 + Midi Heki

Type koelkast Dometic / inhoud in liter RML 9430 / 148 RML 9430 / 148 RML 9430 / 148 

Type Truma kachel / aantal ventilatoren S 3004 / 1 S 5004/1 S 5004/1

Opbouwdeur (cm) B x H 60/181 60/181 60/181
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StandaarduitvoeringStandaarduitvoering

Algemeen
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij jaarlijkse inspectiedoor de dealer) 

1. Chassis  
 + Breedspoor-veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 Stabilisator met Softdock
 + AL-KO Trailer Control – ATC
 + AL-KO Premium Break (automatische rem nastelling)
 + Lichtmetalen velgen, wit incl. banden
 + Neuswiel met kogeldrukmeter

2. OPBOUW
 + Tabbert Comfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra isolerende functie
 + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Beplating zijwanden in mini hamerslagprofiel, kleur wit 
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem, met een parallel te 
openen disselklep, met gasdrukveren en ruimte opening

 + Verlichte Tabbert entree (geïntegreerd en geïsoleerd) 
 + Openslaande ramen, dubbel geïsoleerd en warmtewerend gekleurd, incl. zekerheidssluiting
 + Combi verduisteringrollo‘s met rolhor 
 + Hef- / kiep dakluik met helder glas en permanente ventielatie (700 x 500 mm)
 + Hef- / kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie (400 x 400 mm) 
 + 2-delige toegangsdeur met raam, verduistering, afvalemmer, opbergvak en 3-puntssluiting 
 + Eén sleutel sluitsysteem 
 + Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
 + Ergonomische rangeerstang, achter 
 + Serviceluik, in zijwant (modelafhankelijk) 
 + TABBERT achterlichten 
 + Voortentlamp met bewegingsmelder
 + Verlichte markieslijst rts (dimbaar)
 + Vliegenhordeur gehele hoogte 1/1 

3. WONEN
 + Meubeldecor in “Cocobolo”
 + Kastdeuren in antiek white en türkis
 + Elegant metalen handgrepen in chroomuitvoering 
 + Stofferingskeuze: SUNNY YELLOW, MINT BLUE of BERRY RED 
 + Bedombouw rondzitgroep zonder extra kussens mogelijk
 + Ventilerende zit / opbergbanken
 + Bovenkasten met daaronder aflegruimte in zitgroep
 + Ruimteafscheiding middels gordijn
 + Moderne raamdecoratie
 + Opbergrekken in de zithoek 
 + Zuilheftafel in de zitgroep (modelafhankelijk)

 + PVC-vloerafwerking 
 + Vaste bedden met 5-zone-comfortschuimmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Bagageluik in zitbank, direct bij binnenkomst 
 + Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
 + Kast met twee deuren in toiletruimte voor of achter
 + Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
 + Rookmelder

4. KEUKEN- en TOILETRUIMTE 
 + Dometic koelkast (gas/12 V ¹ / 230 V), verlicht en met vriesvak (op gas werkzaam 
tijdens het rijden alleen in combinatie met Mono of DuoControl CS)

 + 3 pits kooktoestel met elektr. ontsteking en glazen afdekplaat
 + RVS spoelbak 
 + Automatische mengkraan in keuken en sanitair
 + Tabbert keukenmeubel (modelafhankelijk) 
 + Apothekerskast en grote lade‘s met soft-close-sluiting (modelafhankelijk)
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
 + 12V verlichting
 + 230V warmwatervoorziening
 + Thetford banktoilet
 + Afgedichte ruimte van de cassette (toilet)

5. ELEKTRA
 + 13-polige “Jäger” stekkeraansluiting (DIN 72570)
 + LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte ook bij wisselende 
verlichting, geen flikkeren, geen stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + SAT-antennebekabeling en TV-bekabeling voorbereid
 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 350 Watt
 + USB-aansluiting
 + Verlichting in kledingkast
 + Verlichte instap
 + Ambienteverlichting 
 + GPS-tracker

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Gaskachel met ringverwarming
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via Truma Therme)
 + 45 liter verswatertank, vast gemonteerd, zowel van binnen 
als van buiten te vullen en schoon te maken

 + Waterleiding aangelegd bij ringverwarming
 + Ringverwarming met 12V bediening
 + Waterfiltersysteem „BWT best camp mini“

Standaarduitvoering

1) Vanaf 148 liter koelkast niet mogelijk op 12V!
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Optiemogelijkheden

• = Optie | – = niet mogelijk | X = standaarduitrusting
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Chassis

150840 AL-KO Big Foot – voor premium uitdraaisteunen • • • 2,5 222,00

101353 Disselafdekking • • • 4 107,00

151678 Hydraulische steunen (alleen i.c.m. mobiel pakket of 12V pakket) • • • 22 3.558,00

152565 Reservewiel aluminium velg 17“ in TABBERT design • • • 23 503,00

152069 Truma Mover XT/enkelasser tot 2.300 kg (alleen i.c.m. 12 Volt pakket) • • • 28 3.127,00

102232 Fietsendrager „Thule Caravan Superb“ voor 2 fietsen, gemonteerd op dissel • • • 9,7 361,00

102503 Design variant RED • • • - 0,00

Dak, ramen, disselbak, deuren, ventilatie

101342 Openslaand raam in slaapgedeelte, voor/achter – waardoor wandregaal vervalt X • X 7 732,00

100577 Dakreling • • • 10 355,00

101958 Garagedeur 60 x 95 cm, links of rechts (niet mogelijk in combinatie stapelbed van 3 bedden) – – • 5,5 383,00

100612 Extra serviceluik – plaats en grootte zijn modelafhankelijk • • • 1,5 246,00

102001 HEKI II in plaats van Midi Heki (alleen in woongedeelte) • • • 11 215,00

Lijsten

101397 Markieslijsten boven voor- en/of achterraam • • • 3 104,00

Luifels

500657 Zonnescherm 405 x 250 cm, dakmontage • – – 29 1.337,00

501997 Zonnescherm 455 x 250 cm, dakmontage – • • 32 1.500,00

Wonen

550590 Stapelbed met 3 bedden – – • 12 315,00

551965 Bedverbreding bij middenzitgroep – – • - 255,00

551345 Inlegtapijt voor opbouwbreedte 2,30 m (niet mogelijk bij aanpassing meubelen) • • • 7,5 322,00

551408 Rolbedfunctie voor éénpersoonsbed-indeling – • – 2 334,00

552030 Tabbert Comfort slaapsysteem met binnenvering matras op lattenbodem met flexibel instelbare comfortschotels • • • 10 365,00

552420 “Slapen”, 2 kussens en 2 dekens voor in slaapgedeelte • • • 4 168,00

552421 “Deco”, 2 kussens en een tafelloper • • • 3 107,00

Elektra

250073 230V buitenstopcontact met antenne-aansluiting • • • 0,5 104,00

250072 230V stopcontact, extra, interieur • • • 0,3 82,00

250940 12V stopcontact, extra, interieur • • • 0,3 82,00

251337 Antennekabel bij de dissel, lengte 10 meter • • • 4 64,00

251998 Antenne pakket CARO®+ (let op: niet overal in Europa NL zender ontvangst) • • • 14 2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner • • • 4 751,00

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en antenneaansluiting (modelafhankelijk) • • • 3 178,00

250231 Radio DAB+ / CD / MP3 tuner met USB en bluetooth, alleen i.c.m. radiovoorbereiding • • • 3 292,00

252034 Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte en 2 luidspeakers in slaapgedeelte, incl. DAB+ antenne • • • 3,5 702,00

252190
Soundsystem met radio, 2 luidspeakers in woongedeelte en 2 in het slaapgedeelte, subwoofer, versterker 
met verbiningskabel audio voor TV op het soundsystem (alleen in combinatie met 12V pakket)

• • • 5,5 1.833,00
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Keuken & Sanitair

400573 12V koelkastventilator • • • 0,3 162,00

400622 Afzuigkap • • • 5 262,00

451441 Douche-inrichting met armaturen, 230V stopcontactvervalt in toiletruimte • • • 3,5 258,00

101341 Toiletraam, openslaand 500 x 520 (incl. Rollo, alleen mogelijk bij toiletraam in middenpositie) – • – 3 313,00

400060 Magnetron in keuken – hierdoor vervalt een ladekast • • • 15 261,00

Gas, Verwarming, Water

300518 Gasbuitenaansluiting, rechterzijde, voor • • • 1,5 215,00

301057 Afstandbediening + Eis-ex • • • 0,5 162,00

301956 MonoControl met crashsensor (voor 1 gasfles) incl. gasfilter • • • 1,3 313,00

301957 DuoControl met crashsensor (voor 2 gasflessen) incl. gasfilter • • • 1,8 418,00

550086 Ultra-heat verwarming (Truma electroverwarming) • • • 2 366,00

351388 Vloerverwarming tot type 560 • • • 10 602,00

450092 25 liter verrijdbare afvalwatertank met stankafsluiter • • • 4 135,00

451443 Citywateraansluiting – voor 45 liter tank (met buitenvulling) • • • 6,5 315,00

451444 Citywateraansluiting – voor 70 liter tank (met buitenvulling) niet mogelijk bij 3 etagebedden • • – 6,5 322,00

451481 Warmwater boiler met Truma BN 10 l (gas/elektrisch), Truma Therme vervalt • • • 9,5 970,00

451960 70 liter verswatertank • • – 5,5 215,00

Airco

552052 Dakairco / Dometic Freshjet 2200 • • • 35 2.252,00

Gewichtsverhogingen

150111 1.600 kg naar 1.700 kg** (1700 kg chassis) • – – – 101,00

150112 1.600 kg naar 1.800 kg** (1800 kg chassis) • – – 15 523,00

150112 1.700 kg naar 1.800 kg** (1800 kg chassis) – • • 15 523,00

152614 1.700 kg naar 1.900 kg / 2.000 kg*** (2000 kg chassis incl. 15"  wielen met lichtmetalen velgen zilver)) – • • 15 836,00

** Alleen mogelijk mits 3 maanden voor productie besteld

*** Bij gewichtverhoging naar 1900 kg / 2000 kg toelaatbaar totaalgewicht moeten op basis van veiligheid alu. velgen worden gemonteerd.
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Pakketten

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150080 Premium exterieur pakket – enkelasser  10 kg

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

101353 Disselafdekking 107,00

150840 AL-KO Big foot – voor verzwaarde uitdraaisteunen 222,00

152724
17" lichtmetalen velgen voor enkelasser, wit 
glanzend gepolijst in exclusief TABBERT design

711,00

Totaalprijs 1.040,00

Pakketprijs 812,00

Uw voordeel 228,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150087 Design exterieur pakket  15 kg

CELLINI, PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI vanaf 490

102011
Luxe ramen (bij kinderkamer varianten montage van een 
groot raam) (bij VIVALDI 550 DF / achter en voor, bij DA 
VINCI en PUCCINI worden voorhangramen gebruikt

900,00

102135 Luifellijsten met LED-band aan deurzijde 237,00

102136 Gladde beplating zijwanden (wit) 1.360,00

Totaalprijs 2.497,00

Pakketprijs 1.576,00

Uw voordeel 921,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150075 Licht pakket

DA VINCI, ROSSINI

551480 Ambiente verlichting 313,00

252204 Verlichte entree 98,00

251491 Voortentlamp met bewegingsmelder 108,00

Totaalprijs 519,00

Pakketprijs 304,00

Uw voordeel 215,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150005 12 Volt pakket    28 kg

PUCCINI, VIVALDI, PEP, DA VINCI, ROSSINI

251485 Elektrisch oplaadapparaat 28A

251489 80 Ah sterke gel-accu 

251490 Aanduiding accu-conditie en tank inhoud via display

Pakketprijs 1.016,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150081
Premium exterieur pakket – 
tandemasser  10 kg

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

101353 Disselafdekking 107,00

150840 AL-KO Big foot – voor verzwaarde uitdraaisteunen 222,00

102727
17" lichtmetalen velgen voor tandemasser, wit 
glanzend gepolijst in exclusief TABBERT design

1.351,00

Totaalprijs 1.680,00

Pakketprijs 1.424,00

Uw voordeel 256,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150083 Premium interieur pakket 15 kg

CELLINI (m.u.v. Slide Out), PUCCINI, VIVALDI, 
DA VINCI (m.u.v. model 700), ROSSINI

101402 Rolhordeur, gehele hoogte 351,00

552420 Slapen 2 kussens en 2 dekens in slaapgedeelte 168,00

552030
Tabbert comfort slaapsysteem incl. met flexibel instelbare 
comfortschotels en matrassen met watergel topper

365,00

450563 Niveau-indicator (meter) voor schoonwatertank 168,00

Totaalprijs 1.052,00

Pakketprijs 803,00

Uw voordeel 249,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150084 Premium interieur pakket 8 kg

Da Vinci 700 KD, Puccini 750 HTD, Cellini Slide Out

(gelijk aan artikelnr. 150083 met en matrassen met watergel 
topper zonder  flexibel instelbare comfortschotels)

Pakketprijs 691,00
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Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150010 Allrounder pakket enkelasser (78 kg)

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter 418,00

301057 Weergave DuoC (Eis-ex geïntegreerd) 162,00

252034
Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte 
en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne

702,00

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en TV aansluiting 178,00

251998
Antenne pakket CARO®+  (let op: niet overal 
in Europa NL zenderontvangst)

2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner 751,00

152069
Truma Mover XT / enkelasser tot 2.000 
kg (alleen i.c.m. 12V pakket)

3.127,00

250231
Radio DAB+ / CD / MP3 tuner met USB en 
bluetooth, alleen i.c.m. radiovoorbereiding

292,00

252196 12 Volt pakket 1.016,00

Totaalprijs 9.181,00

Pakketprijs 5.379,00

Uw voordeel 3.802,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150011 Allrounder Pakket Tandemasser (78 kg)

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter 418,00

301057 Weergave DuoC (Eis-ex geïntegreerd) 162,00

252034
Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte 
en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne

702,00

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en TV aansluiting 178,00

251998
Antenne pakket CARO®+  (let op: niet overal 
in Europa NL zenderontvangst)

2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner 751,00

152071
Truma Mover XT 2 / Tandemasser tot 2.400 
kg TMM (alleen i.c.m. 12V pakket)

3.965,00

250231
Radio DAB+ / CD / MP3 tuner met USB en 
bluetooth, alleen i.c.m. radiovoorbereiding

292,00

252196 12 Volt pakket 1.016,00

Totaalprijs 10.019,00

Pakketprijs 6.030,00

Uw voordeel 3.989,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150012
Allrounder Pakket Tandemasser 
vanaf 2.401 kg (112 kg)

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter 418,00

301057 Weergave DuoC (Eis-ex geïntegreerd) 162,00

252034
Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte 
en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne

702,00

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en TV aansluiting 178,00

251998
Antenne pakket CARO®+ (let op: niet overal 
in Europa NL zenderontvangst)

2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner 751,00

152072
Truma Mover XT 4 / Tandemasser tot 3.100 
kg TMM (alleen i.c.m. 12V pakket)

6.441,00

250231
Radio DAB+ / CD / MP3 tuner met USB en 
bluetooth, alleen i.c.m. radiovoorbereiding

292,00

252196 12 Volt pakket 1.016,00

Totaalprijs 12.495,00

Pakketprijs 7.514,00

Uw voordeel 4.981,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

Mogelijke wijzigingen in Allrouder pakket

252788 Antennepakket Oyster Twin i.p.v. Antenne pakket CARO®+ 193,00

252697
32“ TV met HD tuner i.p.v. 21,5“ TV met 
HD tuner (VIVALDI, PUCCINI)

178,00
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INDELINGEN

ROSSINI

ROSSINI 450 E 2,3 

ROSSINI 450 TD 2,3 

ROSSINI 490 TD 2,3 

ROSSINI 490 DM 2,3  

ROSSINI 520 DM 

ROSSINI 540 E 2,3 

ROSSINI 620 DM 2,5

PEP 490 TD 2,3

PEP 540 E 2,3

PEP 550 DM 2,3

PEP
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Deze catalogus is gemaakt op basis van de kennisstand bij druk (07-2019). Veranderingen in constructie, kleur en/of uitvoering (na druk), blijven voorbehouden. Ook 
na het afsluiten van een koopovereenkomst blijven technische veranderingen in het kader van constructie mogelijk voor zover dit de technische vooruitgang dient en de 

klant ten goede komt. De afbeeldingen welke getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Kleurafwi-
jkingen en detailafwijkingen zijn, ook na het sluiten van een koopovereenkomst, mogelijk voor zover dit door ateriaaleigenschappen niet vermeden kan worden   (bijv. 
kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en het de klant ten goede komt. 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, belading en toleranties. Het gebruik van beelden en 

of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH, niet toegestaan. Druk en zetfouten voorbehouden.

Tabbert caravans 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 TABBERT caravan 
gerealiseerd.

Het leeggewicht in deze prijslijst 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:
Gewicht van het voertuig in standaard uitrusting volgens opgave van de fabrikant.
+  staal gasflessen (11 kg vulniveau) voor 100% gevuld (komt overeen met 23 kg 

totaalgewicht)
+ verswatertank voor 100% gevuld
+ toilet spoeltank voor 100% gevuld
+ warm water boiler voor 100% gevuld
= rijklaargewicht
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 
(incl. opties/accessoires/pakketten en gas, water, bagage en belading etc) maximale 
laadvermogen is

Voor u als gebruiker van een TABBERT caravan:
Het maximaal laadvermogen volgens de TABBERT catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Toelaatbaar totaalgewicht – rijklaargewicht = maximale belading

Voorbeeld:
Toelaatbaar totaalgewicht 1.400 kg
– rijklaargewicht 1.090 kg
= maximaal laadvermogen 310 kg

Let u er s.v.p. op, dat het maximaal laadvermogen, zoals aangegeven in de catalogus of 
prijslijst, bijvoorbeeld door het gewicht van de extra uitrusting gereduceerd wordt.
Let u s.v.p. bij het kopen van extra uitrusting er op, dat uw TABBERT caravan na aftrek 
van het gewicht van de extra uitrusting van het maximaal laadvermogen, nog altijd moet 
beschikken over een zg. minimaal laadvermogen dat niet onderschreden mag worden 
(volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):

(maximaal aantal slapplaatsen + totaal lengte van het voertuig in meters) x 10 = minimaal 
laadvermogen in kg
Voorbeeld [(maximaal aantal slaapplaatsen) 4 + (totale lengte van het voertuig in meters) 
5] x 10 = 90 kg.

Het gewicht van het voertuig met standaard uitrusting volgens opgave van de fabrikant 
wordt verkregen door weging van een voertuig in standaard uitvoering.
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per juli 2019. Na 
sluiting van de redactie 07/2019 kunnen veranderingen zijn toegepast op de producten. 
Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2019 en geldig voor modeljaar 2020. Met het verschijnen 
van deze prijslijst komen alle voorgaande prijsnoteringen en voorgaande technische 
gegevens en catalogusweergaven te vervallen. Vergissingen,drukfouten en veranderingen 
zijn voorbehouden.

Maten en gewichten, het rijklaargewicht en de mogelijke belading hebben door 
gebruikmaking van natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%, volgens bijlage 2, 
rubriek 2.2 b) van de (EU) verordening 1230/2012.

Als gebruiker van een caravan bent u verplicht de maximale aslasten niet te overschreiden 
alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling en juiste kogeldruk te zorgen. 
Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die noodzakelijk zijn voor een veilig 
gebruik van uw caravan.

De matrasmaten kunnen licht afwijken van de opgegeven beddenmaten. Opgave van 
de inhoud van de koelkasten is gebaseerd op de opgave van de merk overeenkomstige 
fabrikanten.

Het zelf afhalen van de caravan bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

De watervoorziening komt ten minste overeen met de stand der techniek 03/2009 (richtlijn 
2002/72EG).

¹) Het functioneren van de 12V-functie van de 148 liter koelkast is niet mogelijk!

Consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21% BTW, transportkosten (fabriek - 
dealer), kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.

Wij verlenen voor caravans van het merk TABBERT in het kader van onze garantievoorwaarden, naast uw 
wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

Voor alle TABBERT caravans geldt:
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