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XL Verlaagde vloer  
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• Een diepe en genivelleerde verlaagde vloer tot achter de voorste zetelrij 

• Aangepaste uitlaat voor een diepe & vlakke verlaagde bodem 

• Comfortabele ruimte voor de rolstoelgebruiker, met een goed all-round zicht  

• Verlaagde vloer, mooi afgewerkt met vloerbedekking in lijn met de rest van het voertuig  

• 4-puntsgordelsysteem voor verankering van de rolstoel, en een verstelbare 3-puntsveiligheidsgordel  
voor de rolstoelgebruiker 

• Volledig doorklapbare lichte oprijplaat om een vlakke laadruimte te creëren (taxiplaat) 

• Het middengedeelte van de achterbumber wordt vervangen, met behoud van het originele design 

• Aanwezige parkeersensoren blijven na de ombouw functioneel 

STANDAARD UITVOERING 
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ZITPOSITIES 

AFMETINGEN 
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Capaciteit  

• Chauffeur + 1 rolstoelgebruiker + 5 passagiers 

 

Basisombouw  BODEMVERLAGING ACHTERAAN HET VOERTUIG      € 12.515,00 

   Bodemverlaging tot achter 1ste zitrij  
    Rolstoelvergrendeling met 2 elektrische oprollers vooraan en  
     2 mechanische oprollers achteraan met heupgordel  
   en driepuntsveiligheidsgordel 
  Doorklapbaar maken van de aluminium oprijplaat 
    Binneninrichting afgewerkt voor de veiligheid & comfort van de gebruiker 
    2 vaste zetels op 2de rij 

 
Opties  Terug monteren van originele parkeersensoren    € 180,00 
  Opklapbare draaizetel achteraan (3de rij) links of rechts   € 1250,00 
  Armleuning opklapbare zetel 3de rij links of rechts    € 95,00 
  Elektrische lier om de rolstoel in het voertuig te trekken   € 1950,00 
 
  

Administratie kosten verbonden aan de opmaak van het homologatiedossier   € 600,00 

 en het nieuw gelijkvormigheidsattest (COC) 2de fase,  

 conform de Europese Kaderrichtlijn 2007/46/EEG 

 

 

* Alle prijzen zijn exclusief BTW 

BUDGET 


