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CaraCitoCaravan

TECHNISCHE GEGEVENS / 
PRIJZEN

CaraCito 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK
BASIS UITVOERING
Totale lengte inclusief dissel (cm) 593 659 683 683 719
Opbouwlengte (cm) 402 468 492 492 528
Breedte (buiten/binnen) (cm) 220 / 204 232 / 216 232 / 216 232 / 216 232 / 216
Hoogte (buiten/binnen) (cm) 257 / 196 257 / 196 257 / 196 257 / 196 257 / 196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerking: H139) 855 921 945 945 981
Massa ledig voertuig (kg) (Opmerking: H719) 810 920 960 960 1.050
Rijklaar gewicht (kg) (Opmerking: H140,H719) 830 940 980 980 1.070
Toegestane maximum massa 
(kg) (Opmerking: H719) 1.100 1.200 1.200 1.200 1.350

Maximaal laadvermogen (kg) (Opmerking: H719) 270 260 220 220 280
Bandenmaat 195/70 R 14 195/70 R 14 195/70 R 14 195/70 R 14 195/70 R 14
Velgenmaat 5 1/2 J x14 5 1/2 J x14 5 1/2 J x14 5 1/2 J x14 5 1/2 J x14
Slaapplaatsen  (Opmerking: H141) 4 4 4 6 6
Maximaal mogelijk aantal 
slaapplaatsen (Opmerking: H142) 4 4 4 7 7

OPBOUW
Openslaande ramen rondom 3 3 3 5 5
Opbouwdeur (breedte x hoogte) 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172
Wanddikte dak (mm) 33 33 33 33 33
Wanddikte zijwand (mm) 33 33 33 33 33
Wanddikte bodem (mm) 40 40 40 40 40
WOONRUIMTE
Bedmaat voor (cm) 196 x 140/128 200 x 138 186 x 86 + 198 x 86 208 x 140/128 208 x 140/122
Bedmaat midden (cm) – – – 198 x 95 190 x 95
Bedmaat achter (cm) 187 x 117/88 198 x 152/ 128 198 x 125/ 119 210 x 70; 210 x 74 187 x 76; 211 x 70
WATER
Vers watertank (volume in liter) 15 15 15 15 15
KEUKEN
Koelkast (volume in liter) 66 66 66 133 133
ELEKTRISCHE VOORZIENING 
Aantal 230V aansluitpunten 1 2 1 1 2
Aantal USB aansluitpunten – – – 2 2

Consumentenprijs incl. 21% BTW „af fabriek“  
(Opmerking: H134) € 11.872,00 € 13.492,00 € 14.202,00 € 14.812,00 € 15.542,00

Consumentenprijs incl. 21% BTW ,,af dealer“ € 12.370,00 € 13.990,00 € 14.700,00 € 15.310,00 € 16.040,00
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CaraCitoCaravan

Chassis / gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen
152832 AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)
152834 Enkelasser

152850-01 Stand stabilisator met uitdraaisteunen
152862 5 gaats wielbevestiging
152837 Achteruitrij automaat
152838 Handrem servo bekrachtigd

150111-03 toegestane maximum massa naar 1.200kg (1.350kg chassis) 
(afhankelijk van de indeling) (Opmerking: H81)

152827 14" banden
152829 stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH9408)

Deuren
102906-01 Opbouwdeur WEINSBERG CLASSIC: 1-delig, zonder raam

102840 Eén sleutel sluitsysteem
Servicekleppen / Garagedeuren

102914-13 Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer
Ramen / dakramen / ontluchting

102923-01 Voorzetraam met dubbel glas getint, uitzetbaar (raam 
bij keuken met insectenhor en verduistering)

101351-01 Dakraam (hef-kiep) 40cm x 40cm met insectenhor en 
verduistering, helder (voor) (afhankelijk van de indeling)

101666-10 Openslaand raam 70 cm x 51 cm, rechts 
voor (afhankelijk van de indeling)

101666-11 Openslaand raam 70 cm x 35 cm met 
insectenhor en verduistering, keuken

102619-03 Dakraam 40cm x 40cm met insectenhor en verduistering, 
helder (achter) (afhankelijk van de indeling)

102920-03 Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)
Materialen / Voertuigdesign

102926-19
Zijwanden met alu hamerslag profiel. Voor- en 
achtekant en dak met gladde plaat

103552-06 Sticker folie WEINSBERG + woonwereld kleur
Verlichting / Techniek

102933-15 3e remlicht
Meubels / oppervlaktes

552940-28 Meubeldecor: Walnut Light en Stone Leather. 
Werkoppervlak decor: Terrazzo

552944 Vinyl vloerbedekking
Wonen / slapen

552945-01 EVOPORE HRC matras, alleen vaste bedden
552954-05 Gordijn als ruimtescheiding (afhankelijk van de indeling)
552335-68 Bekledingsstof keuze: BLUE STONE

Keuken / Bad gedeelte

402985-17 EB-DCF-2 glaskeramische dubbele kookplaat 
(Afhankelijkheid: ABH9440)

STANDAARDUITRUSTING

402986-01
Koelkast 65 liter 12V compressor (afhankelijk van 
de indeling) (Afhankelijkheid: ABH9440)

453509-05 Houten kast met vakken
453503-03 Cassettetoilet Dometic - draaibaar

Gas / Verwarming / Airco / Water
551054 Ringverwarming 12V

NEU 
Freshwell 

3000

Dometic Freshwell 3000 verwarmings-/airco 
systeem (OEM) (Afhankelijkheid: ABH9440)

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-04 Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer

453513 Vers watertank 15 liter
Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

253525 Electrokoppeling naar trekkend voertuig: 
stekkertype Jäger, 13-polig

253534-01 Binnenverlichting geheel in 12 V uitgevoerd
253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat
253529 Aardlekschakelaar

253528-03 Omvormer 240 VA
253517 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

Overige
953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)

Opties

952501 Afhaal pakket fabriek caravan (zelfafhaling) 
Nederland (Opmerking: H134)

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

Opmerkingen 
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CaraCitoCaravan CaraCitoCaravan

* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW)

PAKKETTEN

Consumen-
tenprijs*

151070 CaraCito-pakket (19 kg)

101712 Combirollo’s aan de vensters 
(verduistering en insectenhor)

155,00

150267 Stabilisator veiligheids koppeling 373,00

152836 Hydraulische wielschokdempers 90,00

252936 Voortentlamp in LED techniek 70,00

450623 Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd 245,00

952823 MediKit voucher: voucher voor een exclusieve 
EHBO-set (inclusief wondspray, desinfecterende 
spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare 
medicijnen) (Opmerking: H137)

90,00

Totaalprijs individuele opties 1.023,00

Pakketprijs 600,00

Jouw voordeel 423,00

Consumen-
tenprijs*

151075 Gas-pakket (gasinstallatie)

303581 Gasflessenkast met grote buitenklep, 
stabiele bodem, kan worden uitgerust met 
2 gasflessen (max. 11 kg vulhoeveelheid)

353579 Truma S gasverwarming incl. 
luchtcirculatiesysteem

403563 Koelkast gas/12V/230V

403580 2 pits kooktoestel met gasaansluiting

Geen bankairco, 12V compressorkoelkast, 
glaskeramische kookplaat

Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen 
mogelijk in combinatie met mono- of duo control

Pakketprijs 304,00

Consumen-
tenprijs*

151080 Douche-uitbreiding-pakket (9 kg)

450083 Truma Therme warm waterboiler met 
aansluiting in keuken en toiletruimte 
(alleen werkzaam op 230V) 

319,00

450092 Vuil watertank, 25 liter, rolbaar 137,00

450520 Douche uitrusting wasruimte (douchekop 
met houder en douchegordijn)

240,00

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 361,00

453604 douchebak 125,00

Totaalprijs individuele opties 1.182,00

Pakketprijs 762,00

Jouw voordeel 420,00

Consumen-
tenprijs*

151090 Contactdozen plus-pakket

250072 230 V SCHUKO stopcontact extra 

251949 USB contactdoos

Pakketprijs 295,00

Consumen-
tenprijs*

151085 Ambiente licht-pakket CaraCito

253578 LED-inbouwspots boven zitgroep, 
LED-ambienteverlichting boven 
plafondkastkleppen

Pakketprijs 182,00
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CaraCitoCaravan

* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW)

FUNCTIES EN OPTIES
Consumen-

tenprijs* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Chassis / gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen

152832-01 chassis met rechte as - s – – – –

150997 AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0) 4 884,00 – o o o o

150065-01 verzwaarde uitdraaisteunen 2 138,00 o o o o o

150840 AL-KO Big Foot (Afhankelijkheid: ABH9405) 3 227,00 – o o o o

100570 Disselafdekking (Afhankelijkheid: ABH9406) 4 101,00 – o o o o

151110 Neuswiel met kogeldrukmeter - 65,00 o o o o o

Toegestane maximum massa

150111-34 toegestane maximum massa naar 1.100kg (1.350kg chassis) (Opmerking: H81) - s – – – –

150111-03 toegestane maximum massa naar 1.200kg (1.350kg chassis) 
(afhankelijk van de indeling) (Opmerking: H81) - 101,00 o s s s –

150111-04 toegestane maximum massa naar 1.350kg (1.350kg chassis) (Opmerking: H81) - 101,00 o o o o s

150112-02 toegestane maximum massa naar 1.400kg (1.500kg chassis) (Opmerking: H81) 20 533,00 – o o o o

150112-03 toegestane maximum massa naar 1.500kg (1.500kg chassis) (Opmerking: H81) 20 533,00 – o o o o

150112-08 toegestane maximum massa naar 1.600kg (1.700kg chassis) (Opmerking: H81) 25 533,00 – – – – o

150112-09 toegestane maximum massa naar 1.700kg (1.700kg chassis) (Opmerking: H81) 25 533,00 – – – – o

Banden

152748 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), antraciet gelakt, in 
exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheid: ABH9435) 21 725,00 o o o o o

152750 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), mat zwart front gepolijst, in 
exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheid: ABH9435) 21 725,00 o o o o o

Transportsystemen

102232 THULE Caravan SUPERB - fietsendrager voor 2 fietsen (dissel): max. 
belasbaar tot 60 kg (Afhankelijkheid: ABH9411, ABH9436) 10 368,00 o o o o o

Reservewiel

152565-01 Reservewiel met lichtmetalen velg 17" in 
WEINSBERG design (Afhankelijkheid: ABH9437) 31 513,00 o o o o o

150122 Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheid: ABH9413, ABH9414) 21 213,00 o o o o o

150027 Reservewielhouder in de gasflessenkast 1 61,00 o o o o o

Deuren

100832 Hordeur 4 253,00 o o o o o

Servicekleppen / Garagedeuren

Voorin

100612-02 Serviceluik 70 cm x 40,5 cm, voorin links 2 251,00 o – – – –

100612-04 Serviceluik 100 cm x 40,5 cm, voorin links 2 251,00 – o o o o

100612-09 Serviceluik 100 cm x 40,5 cm, voorin rechts 2 251,00 o – o o o

Achterin

100612-19 Serviceluik 70 cm x 30,5 cm, achterin links 1 251,00 – o o – –

100612-22 Serviceluik 100 cm x 40,5 cm, achterin links 2 251,00 – – – – o

100526-03 Garagedeur 60 cm x 95 cm, links (Afhankelijkheid: ABH9416) 4 410,00 – – – o –
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CaraCitoCaravan CaraCitoCaravan

* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW)

FUNCTIES EN OPTIES
Consumen-

tenprijs* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

100612-23 Serviceluik 70 cm x 30,5 cm, achterin rechts (Afhankelijkheid: ABH9418) 1 251,00 – o o – –

100526-04 Garagedeur 60 cm x 95 cm, rechts 4 410,00 – – – o –

100526-21 Garagedeur 100 cm x 120 cm, links (Afhankelijkheid: ABH9438) 8 410,00 – – – – o

Ramen / dakramen / ontluchting

101712 151070 Combirollo’s aan de vensters (verduistering en insectenhor) 11 155,00 o o o o o

Voorin

101850-01 Openslaand raam 100 cm x 62,4 cm met insektenhor en 
verduistering (voor) (Afhankelijkheid: ABH9434) 6 362,00 o o o o o

101666-04 Openslaand raam 90 cm x 52 cm met insectenhor en 
verduistering voor links (afhankelijk van de indeling) 6 255,00 o s s o o

101666-09 Openslaand raam 90 cm x 52 cm met insectenhor en 
verduistering voor rechts (afhankelijk van de indeling) 6 255,00 – – o – –

In het midden

101666-12 Openslaand raam 90 cm x 52 cm met insectenhor en verduistering, midden links 6 – – – s s

101351-02 Dakraam (hef-kiep) 40cm x 40cm met insectenhor en 
verduistering, helder (midden) (Afhankelijkheid: ABH9439) 3 o o o s o

100750-02 Dakraam (hef-kiep) 70cm x 50cm met insectenhor en 
verduistering, (midden) (afhankelijk van de indeling) 8 425,00 – – – o o

Achterin

102619-03 Dakraam 40cm x 40cm met insectenhor en verduistering, 
helder (achter) (afhankelijk van de indeling) 3 170,00 s s s o s

100750-03 Dakraam (hef-kiep) 70cm x 50cm met insectenhor en 
verduistering, (achter) (afhankelijk van de indeling) 8 425,00 o o o – –

101666-05 Openslaand raam 70 cm x 51 cm met insectenhor en 
verduistering, achter links (afhankelijk van de indeling) 6 255,00 – – o – –

101666-06 Openslaand raam 90 cm x 52 cm, achter links (afhankelijk van de indeling) 6 255,00 s o – – –

101666-15 Openslaand raam 70 cm x 35 cm, achter links 6 – – – – s

101666-13 Openslaand raam 90 cm x 52 cm, achter rechts 6 – s – – –

101666-14 Openslaand raam 70 cm x 51 cm, achter rechts 6 – – s – –

101666-07 Openslaand raam 90 cm x 52 cm met insectenhor en verduistering met 
insectenhor en verduistering (achter) (Afhankelijkheid: ABH9434) 6 255,00 o o o – –

101666-16 Openslaand raam 70 cm x 35 cm, (achter) 6 – – – s –

102920-02 Ontluchting (paddenstoelvorm, achter) - – – – s –

Toiletruimte

101666 Openslaand raam 52cm x 50cm met insectenhor en 
verduistering, toiletruimte (Afhankelijkheid: ABH9434) 6 255,00 o o – – –

101666-02 Openslaand raam 62cm x 52cm met insectenhor en 
verduistering, toiletruimte (Afhankelijkheid: ABH9434) 6 255,00 – – o – o

101666-03 Openslaand raam 50cm x 30cm met insectenhor en 
verduistering, toiletruimte (Afhankelijkheid: ABH9434) 6 255,00 – – – o –
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CaraCitoCaravan

FUNCTIES EN OPTIES
Consumen-

tenprijs* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Wonen / slapen

Slapen

551687 Stapelbed met 2 bedden - – – – s s

550590 Stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheid: ABH9423) 10 321,00 – – – o –

552682 Multifunctioneel stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheid: ABH9423) 10 373,00 – – – – o

551965 Uittrekbare bank/bed verbreding met opvulkussens t.b.v. bedombouw 3 260,00 o – – o o

551408 Rolbedfunctie voor enkele bedden 4 355,00 – – o – –

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-69 Bekledingsstof keuze: SWEET CHESTNUT - o o o o o

552335-70 Bekledingsstof keuze: SPARKING VELVET - o o o o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 191,00 o o o o o

550660-02 Pakket STONE 3 191,00 o o o o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 191,00 o o o o o

550660-04 Pakket AQUA 3 191,00 o o o o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 191,00 o o o o o

550660-01 Pakket EARTH 3 191,00 o o o o o

Keuken / Bad gedeelte

Keukengedeelte

400541 Opklapbare werkblad verlenging in de keuken 1 87,00 o – o o o

402806-02 Koelkast 133 liter 12V COMPRESSOR - – – – s s

Bad/Douche gedeelte

453502-02 Hoek wastafel met houten wastafel; met spiegel - – s – – –

Gas / Verwarming / Airco / Water

Gas

302973 Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheid: ABH9443) - o o o o o

302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhankelijkheid: ABH9444) - o o o o o

302978 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhankelijkheid: ABH9444) - o o o o o

301057 Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheid: ABH9445) - 165,00 o o o o o

301956 Truma MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheid: ABH9444, ABH9426) 1 319,00 o o o o o

301957 Truma DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheid: ABH9444, ABH9426) 1 426,00 o o o o o

300518 Gas buitenaansluiting (Afhankelijkheid: ABH9444) - 219,00 o o o o o

Verwarming / Airco

550086 Truma Ultraheat (Afhankelijkheid: ABH9444) 2 373,00 o o o o o

550279 Elektrische vloer bijverwarming tot type 550 11 533,00 o o o o o

552052 Airconditioning Dometic Freshjet 2200 (OEM) (afhankelijk van de 
indeling) (Afhankelijkheid: ABH9444, ABH9443, Opmerking: H145) 29 2.297,00 o o o o o
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* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW)

FUNCTIES EN OPTIES
Consumen-

tenprijs* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 
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K

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Water

450083 151080
Truma Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en 
toiletruimte (alleen werkzaam op 230V) (Afhankelijkheid: ABH9446)

2 319,00 o o o o o

452718 151080 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" (Afhankelijkheid: ABH9447) 1 361,00 o o o o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

250376 Mobielpakket 12 V bestaande uit: AGM accu,automatische 
lader, hoofdschakelaar en indicator vers waterniveau 29 1.068,00 o o o o o

Zekerheid

252698 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke tracking-functie, 
tracking na diefstal van voertuig mogelijk tegen extra betaling) - 202,00 o o o o o

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, 
EU-brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH9431) - 206,00 o o o o o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

500161-02 Luifel 305 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit 26 861,00 o – – – –

500162-01 Luifel 355 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit 28 922,00 – o – – –

500657 Luifel 405 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit 31 1.364,00 – – o o –

501730-01 Luifel 455 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit 33 1.166,00 – – – – o

Opties

953591 Aflevering bij dealer NL i.p.v. afhaal pakket fabriek (Afhankelijkheid: ABH9432) - 498,00 o o o o o

150620 Pechhulpset 2 106,00 o o o o o

Opmerkingen 
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H139
De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met 
standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele 
extra‘s worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden)

H719 Let s.v.p. op de toelichting en uitleg op de achterzijde.
H140 Rijklaar gewicht op basis van het gehomologeerde basismodel

H141

Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven 
slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen 
kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. 
Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen 
over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, 
zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de 
bezetting (volwassenen/kinderen) die u gepland heeft.

H142
Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden 
gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te 
bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.

H81 mogelijk tot 3 maanden voor de productie

H128 Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen 
mogelijk in combinatie met mono- of duo control

H145 Als deze optie is geselecteerd, zal  het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

H31 Stoffering voorin vervalt bij optie 101850 (voorraam)

H134

Afhaal pakket fabriek houdt in: 
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de 
fabriek (na afspraak) 
* Aflevering door een specialist van de fabriek 
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek 
* Een fabrieksbezichtiging 
* Een kleine lunch in de fabriek 
* Een klein presentje van de fabriek 
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan 
rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan 
transportkosten en dient optie "Aflevering bij dealer 
i.p.v. afhaal pakket fabriek" gekozen te worden.

H137

Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het 
voertuig gevoegd exclusieve EHBO-set bevat o.a.inclusief 
wondspray, desinfecterende spray en diverse bij de 
apotheek verkrijgbare medicijnen. De voucher kan dus 
alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-
postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer 
informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

H136 Geen bankairco, 12V compressorkoelkast, 
glaskeramische kookplaat

BELANGRIJKE OPMERKINGEN EN AFHANKELIJKHEDEN

ABH9405 Alleen in combinatie met 150065-01
ABH9406 Niet mogelijk in combinatie met 102232
ABH9407 Bestaat uit: 953557
ABH9408 Alleen in combinatie met 152827
ABH9409 Alleen in combinatie met 152829
ABH9410 Vervangt 152829 en 150109
ABH9411 Niet mogelijk in combinatie met 100570
ABH9412 Alleen in combinatie met 152748 of 152750
ABH9413 Alleen in combinatie met 150027
ABH9414 Niet mogelijk in combinatie met 152748 of 152750
ABH9415 Alleen in combinatie met 150109
ABH9416 Niet mogelijk in combinatie met 100526-21
ABH9417 Alleen in combinatie met 551687
ABH9418 Niet mogelijk in combinatie met 550590
ABH9419 Vervangt 100612-22
ABH9420 Alleen in combinatie met 550590 of CARAONENEU1
ABH9421 Niet mogelijk in combinatie met 100612-22
ABH9422 Vervangt 102920-02
ABH9423 Vervangt 551687
ABH9424 Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH9425 Alleen in combinatie met 450083 en 151010
ABH9426 Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH9427 Alleen in combinatie met 551054
ABH9428 Vervangt 453513
ABH9429 Alleen in combinatie met 252594
ABH9430 Alleen in combinatie met 251261 en 250006
ABH9431 Alleen in combinatie met 252698
ABH9432 Vervangt 952501

ABH9433 Bestaat uit: 302974 en 302975 en 302976 en 302977 
en 302978 en 302979 en 302980 en 302981

ABH9434 Alleen in combinatie met 151070
ABH9435 Vervangt 152829
ABH9436 Vervangt 100570
ABH9437 Alleen in combinatie met 152748 of 152750, 150027
ABH9438 Niet mogelijk in combinatie met 550590 of 552682

ABH9439 Niet mogelijk in combinatie met FW524025321, FW524631721, 
FW524931021:552052 en FW524935621, FW525235621:100750-02

ABH9440 Niet mogelijk in combinatie met 151075
ABH9441 Vervangt 402985-17
ABH9442 Alleen in combinatie met 453604
ABH9443 Vervangt NEU-Freswell3000
ABH9444 Alleen in combinatie met 151075
ABH9445 Alleen in combinatie met 151075 of 301957
ABH9446 Alleen in combinatie met 452718 en 151070
ABH9447 Alleen in combinatie met 450083 en 151070
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BELANGRIJKE INFORMATIE

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk WEINSBERG geven wij, in het kader van onze garantievoorwaarden, naast jouw 
wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

VOOR DEZE PRIJSLIJST
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de 
kennisstand van 08/2020.
De prijslijst is vanaf 08/2020 en voor modeljaar 2021 geldig. 
Eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische 
gegevens verliezen hun geldigheid met betrekking tot de 
aangeboden voertuigen.

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 jouw caravan benadelen en 
u riskeert verlies van de garantie. Laat derhalve jouw 
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 caravan. 
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 vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, 
evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het 
ter perse gaan 08/2020. 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 niet standaard 
meegeleverd worden en/of 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 je voor aankoop van één van deze modellen 
te informeren bij jouw WEINSBERG dealer naar de concrete 
kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u 
gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is 
niet leverbaar
De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet 
minstens aan de technische voorschriften van 10/2007 
(Voorschriften 2002/72/EG)

WEINSBERG vrijetijdsvoertuigen 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 WEINSBERG 
vrijetijdsvoertuigen 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:
Het leeggewicht van het voertuig incl. standaard uitrusting 
volgens weging door de fabrikant (incl. boordwerktuig)
+ Alu gasflessen (5 kg/11 kg vulniveau) voor 100% gevuld 
(komt overeen met 20/23 kg totaalgewicht)
+ vers watertank voor 100% gevuld
+ toilet spoeltank voor 100% gevuld
+ warm water boiler voor 100% gevuld
= gewicht in rijklare toestand
De toegestane maximum massa volgens artikel 2, rubriek 7 
VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:
De door de fabrikant opgegeven werkelijke massa van 
het voertuig in beladen toestand, d.w.z. de maximaal 
toelaatbare massa van het voertuig in rijklare toestand 
incl. de gekozen optionele uitrusting en extra belading 
(passagiers, bagage, enz.).
Het maximaal laadvermogen volgens de WEINSBERG 
catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Toegestane maximum massa 
- rijklaargewicht 
= maximaal laadvermogen
Voorbeeld:
(Toegestane maximum massa) 1400 kg
 - (rijklaargewicht) 1090 kg
 = (maximaal laadvermogen) 310 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 je je persoonlijk over zulke 
afwijkingen bij jouw WEINSBERG merkdealer.
Let vooral op het volgende: 
Het maximale laadvermogen zoals aangegeven in de 
catalogus wordt bijvoorbeeld verminderd met de massa 
van de extra apparatuur.
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heb je 
zelf de verantwoordelijkheid dat jouw WEINSBERG 
vrijetijdsvoertuig na aftrek van 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 D, 
rubriek 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):
Maximum aantal slaapplaatsen
 + totale lengte van de voertuigopbouw in meters
 x10
 = Minimaal laadvermogen in kg
 [(Maximum aantal slaapplaatsen) 4
 + (totale lengte van de voertuigopbouw in meters) 5]
 x10
 = 90 kg
Als gebruiker van een WEINSBERG vrijetijdsvoertuig ben je 
verplicht te voldoen aan de minimaal laadgewicht. Mocht 
het door u gewenste voertuig door de gekozen opties de 
maximale aslasten overschrijden dan kun je kiezen uit 
twee mogelijkheden
- Verhoog de laadvermogen
- Deselectie van optionele uitrusting
Jouw WEINSBERG dealer geeft je 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 caravan ben je verplicht de 
maximale aslasten in acht te nemen alsmede voor een 
juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. 
Voorts ben je verplicht, alle voorschriften aan te houden, 
die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van jouw 
caravan.

Bij het bestellen van opties die onderdelen van pakketten 
vervangen, zijn deze pakketonderdelen niet inbegrepen in 
de levering.
De genoemde prijzen van de fabrikant zijn in EURO 
inclusief  21 % BTW. De vermelde prijzen zijn inclusief 
de op dat moment geldende wettelijke belasting over 
de toegevoegde waarde en, indien van toepassing, 
andere wettelijk voorgeschreven berekeningsfactoren of 
belastingen, die ook afzonderlijk kunnen worden vermeld. 
De prijzen zijn (afhankelijk van het land) exclusief de 
kosten voor registratiedocumenten, levering en transport, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen 
geldig voor installatie in de fabriek in nieuwe voertuigen 
en in de huidige productie. Daarnaast is de installatie 
achteraf niet mogelijk voor alle aangeboden optionele 
uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn 
vaste prijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra 
opties.
Raadpleeg jouw WEINSBERG dealer voor meer informatie.
Drukfouten en vergissingen voorbehouden
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facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Bezoek ons op
Social media en in
onze fanshop!


