
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroën Berlingo  
rolstoelvervoer  



 
Ombouwspecificaties 
 

Originele brandstoftank blijft gehandhaafd 60 liter 

Inrijhoogte 139 cm.  

Interieurhoogte (op hoogste punt) 142 cm. 

Interieurlengte 120 cm. 

Interieurbreedte 77 cm. 

Lengte inrijplaat uitgeklapt 132 cm. 

Interieurlengte indien extra stoel (rechts) 75 cm. 

Interieurbreedte indien extra stoel (rechts) 60 cm. 

  

Opties en accessoires 
 Basic 

Thermisch verzinkte stalen vloerverlaging, afgewerkt met isolerende 

interieur bekleding  V 

Originele brandstoftank blijft gehandhaafd (60 liter) V 

Modificatie van de uitlaat V 

Afsluiting achterzijde door rubber met terugplaatsing van bumperdeel V 

Langere, versterkte, gasveren achterklep V 

Q’Straint vierpuntsgordelvergrendeling (ISO-10542) V 

Q’Straint driepuntsgordel (t.b.v. rolstoelpassagier) V 

Aluminium inrijplaat voorzien van anti-slip en handgreep  V 

Extra stoel 2e zitrij met driepuntsgordel  O 

Opklapbare achterbank herplaatsen O 

Elektrische bandlier om de rolstoel gemakkelijk in de auto te trekken O 

Parkeersensoren achter herplaatsen O 

Bierman universele aanpasset (voor de rolstoel) O 

   V = Standaard, O = Optioneel 



 
De Citroën Berlingo 
Met de aanschaf van een Citroën Berlingo als rolstoelauto kiest u voor comfort en functionaliteit. 

Prima prestaties, een uitgekiend interieur en een vlotte 
uitstraling zijn kenmerkend voor de Citroën Berlingo. Veel 
opbergruimte, uitstekende akoestiek, uitgekiende rolstoel- 
aanpassing en perfecte rijeigenschappen maken de Berlingo  
een ideale rolstoelauto. 
 
De auto biedt plaats aan drie personen (inclusief rolstoel- 
passagier). Daarnaast is er optioneel de mogelijkheid tot het 
plaatsen van een extra stoel. Echter hangt dit sterk af van de 
afmetingen van de rolstoel. Terugplaatsing van de achterbank is ook een mogelijkheid, er is dan 
echter geen ruimte meer voor de rolstoelpassagier. Wij adviseren u daarom voor de koop extra 
informatie op te vragen. 
 
Kwaliteit gegarandeerd!  

Op de aanpassing van de Citroën Berlingo geven wij u twee jaar garantie (of 100.000 km). U bent 
dus verzekerd van optimale kwaliteit en veiligheid! Voor de waarborging van deze kwaliteit 
bouwen wij deze auto’s om volgens de processen die zijn vastgelegd door de ISO 9001 
certificatie. Een veilig idee! 

Let op!  Alleen de uitvoering met achterklep kan worden aangepast voor rolstoelvervoer.  



 
 De voordelen samengevat:  

 

Inrijplaat 

De inrijplaat is voorzien van een 

anti-slip laag met een handgreep. 

Daarnaast is deze voorzien van 

een gemakkelijk en stevig 

vergrendelingsysteem.  

Parkeersensoren 

De parkeersensoren van de 

fabriek kunnen worden herplaatst. 

Zodat u wordt gewaarschuwd voor 

objecten bij het achteruit rijden. 

 

Extra stoel 

Een optionele extra stoel kan op 

de tweede zitrij geplaats worden. 

Hierdoor kan iemand naast de 

rolstoelpassagier plaatsnemen. 

 

 

 

 

Achterbank herplaatsbaar 

De optionele achterbank kan 

teruggeklapt worden wanneer u 

geen rolstoelpassagier vervoert. 

Hierdoor is de auto geschikt voor 5 

personen. 

 

Professionele afwerking 

De vloerverlaging is zeer netjes 

afgewerkt. Deze zorgt voor de 

juiste “look & feel”. 

 Elektrische bandlier 

Een elektrische bandlier kan 

optioneel in de auto worden 

geplaatst welke het inrijden van de 

rolstoel nog verder 

vereenvoudigd. 

 

ISO 10542 

De Q’Straint gordelvergrendeling 

voldoet aan de ISO 10542 norm. 

Daarnaast is er een 

driepuntsgordel voor de 

rolstoelpassagier aanwezig. 

 Maatwerk 

Omdat voor een goede 

rolstoelauto maatwerk is vereist, 

luisteren wij graag naar uw 

wensen, om zo voor u de optimale 

rolstoelauto te produceren. 

Meer informatie?  

Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze verkoopadviseurs.  
Zij helpen u graag verder met deskundig advies. 
 
Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom (ook zonder afspraak). Daarnaast 
beschikken wij over een ruim aanbod occasions. Het spreekt voor zich dat ons gehele bedrijf 
rolstoelvriendelijk is ingericht, inclusief ruime parkeergelegenheid voor de deur, aangepaste 
toiletten en een ruime rolstoeltoegankelijke lift. 
 
Aanpassingsbedrijf Bierman BV    
Pesetaweg 16        
2153 PJ Nieuw-Vennep  
Tel: 0252-210611 
www.biermanab.nl 
verkoop@bierman.eu 
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