
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkswagen Caddy Maxi TAXI  

rolstoelvervoer 



  Ombouwspecificaties 

 

  Ombouwversies en opties 

 

 

 

Originele brandstoftank  60 Liter 

Inrijhoogte 145 cm. 

Interieurhoogte (op hoogste punt) 149 cm. 

Interieurlengte 152 cm. 

Interieurbreedte 81 cm. 

Lengte dubbel scharnierende, lichtgewicht, inrijplaat (Basic) 140 cm. 

Lengte korte, lichtgewicht, inrijplaat (Comfort) 80 cm. 

 Basic  Comfort 

Bodemverlaging van vezel versterkte kunststof V V 

Plaatsvervangende RVS uitlaat V V 

Gemodificeerde achterklep (incl. afsluitend rubber) V V 

Langere, versterkte, gasveren achterklep V V 

Q’Straint vierpuntsgordelvergrendeling (ISO-10542) V V 

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

Dubbel scharnierende, lichtgewicht, inrijplaat V - 

Taxi-scharnier t.b.v. doorklappen inrijplaat O O 

Hulpvering, aanbevolen voor taxiondernemingen  O O 

Parkeersensoren herplaatsen O O 

Oprij gootje voor scootmobielen (3-wielers) O O 

Elektrische bandlier / Handgrepen (L+R) / Bodyguard / Etc. O O 

V = Standaard, O = Optioneel, - = Niet mogelijk 



   

Professionele mobiliteit 

De door Bierman aangepaste Volkswagen Caddy Maxi Taxi leent 

zich uitstekend voor professioneel, gecombineerd, 

rolstoel-/personenvervoer (max. 5 personen, waaronder 

1rolstoelpassagier) tegen een relatief lage kilometerkostprijs. De 

comfortabele Volkswagen Caddy Maxi Taxi is standaard leverbaar 

met zeer zuinige dieselmotoren (en zelfs op aardgas); 

handgeschakeld of met automaat. 

De met de Taxi Innovatie Prijs bekroonde ombouw van Bierman is 

100% corrosiebestendig, makkelijk schoon te houden en zeer 

duurzaam. Door toepassing van vooruitstrevende, 

gewichtsbesparende, technieken (vezelversterkte kunststof) blijft 

het brandstofverbruik laag. De Caddy Maxi is leverbaar in benzine, 

diesel en CNG (aardgas) uitvoering. 

Gegarandeerde kwaliteit 

Bierman beschikt uiteraard over alle Europese typegoedkeuringen en heeft fabrieksgoedkeuring 

van Volkswagen AG/ Duitsland (voor zowel diesel- en aardgasombouw). De ombouwgarantie is 

dan ook 3 jaar (of 150.000 km). Een veilig en geruststellend idee. 

 

 



 

 De VW Caddy Maxi Taxi: vervoer op maat! 

 

Alle goedkeuringen 

Al onze aanpassingen zijn getest 

(o.a. torsie- en trekproeven) en 

goed bevonden. Dit type voertuig 

beschikt dan ook over alle 

Europese goedkeuringen.  

Bumper afwerking 

De bumper is professioneel 

afgewerkt. Optioneel kunnen de 

(fabrieks-) parkeersensoren 

herplaatst worden. 

 

Professionele afwerking 

De vloerverlaging is gemaakt van 

vezel versterkte kunststof met 

antislip. Deze zorgt voor de juiste 

“look & feel”. Bovendien is deze 

makkelijk schoon te houden.  

Aardgas (CNG) 

Onze aanpassing is ook leverbaar 

voor aardgasmotoren. Op deze  

aanpassing hebben wij de 

fabrieksgoedkeuring van 

Volkswagen AG Duitsland. 

 

Multifunctioneel 

De achterbank (M1) kan blijven 

staan bij het vervoer van een 

rolstoelpassagier. Hierdoor kunt u 

vijf personen tegelijk vervoeren. 
 

Taxi-scharnier 

Door het makkelijke (optionele) 

taxi-scharnier kunt u de inrijplaat 

simpel & snel dubbel klappen. 

Hierdoor ontstaat er een riante 

laadruimte. 

 

ISO 10542 

De Q’Straint gordelvergrendeling 

voldoet aan de ISO 10542 norm. 

Daarnaast is er een 

driepuntsgordel voor de 

rolstoelpassagier aanwezig.  

Knielsysteem 

Het optionele knielsysteem zorgt 

ervoor dat de achterkant van de 

auto zakt. Dit maakt het nog 

eenvoudiger de rolstoelpassagier 

naar binnen te rijden. 

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. Wij adviseren u (als taxiondernemer) 

vooraf een afspraak te maken. Wij kunnen dan optimaal de tijd voor u nemen, om al uw 

(speciale) wensen door te spreken.  

 

 

Aanpassingsbedrijf Bierman BV    

Pesetaweg 16        

2153 PJ Nieuw-Vennep  

Tel: 0252-210611 

www.biermanab.nl 

verkoop@bierman.eu 
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