
 

 

 

 

Volkswagen Caddy 

rolstoelvervoer 



 

Technische gegevens 

  

 

 

 

 

 Uitrustingsniveau en opties 
 Basic Comfort  

Bodemverlaging van vezel versterkt kunststof V V  

Plaatsvervangende brandstoftank  V V  

Plaatsvervangende RVS uitlaat V V  

Afgewerkte achterklep (incl. afsluitend rubber) V V  

Lange versterkte gasveren achterklep V V  

Q’Straint vierpuntsgordelvergrendeling (ISO-10542) V V    

Q’Straint driepuntsgordel (rolstoel passagier) V V  

Hulpveren V V  

Dubbel scharnierende aluminium inrijplaat V -  

Korte aluminium inrijplaat - V  

Elektro-hydraulisch knielsysteem - V  

Parkeersensoren herplaatsen O O  

Elektrische bandlier O O  

Taxi-scharnier (opklapbare inrijplaat) O O  

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

 

Brandstoftank  65 liter  

Inrijhoogte 145 cm.  

Inwendige hoogte (op hoogste punt) 149 cm.  

Inwendige lengte 157 cm.  

Inwendige breedte 81 cm.  

Lengte dubbel scharnierende aluminium inrijplaat 125 cm.  

Lengte korte aluminium inrijplaat 65 cm.  



 

Multifunctionele mobiliteit! 

De Volkswagen Caddy, aangepast voor rolstoelvervoer is een zeer multifunctionele rolstoelauto. 

Met deze auto ervaart u de luxe van vrijheid door mobiliteit. Immers wat is er nu mooier dan een 

dagje weg met vrienden of familie? Dit kan met de Volkswagen Caddy, aangepast voor 

rolstoelvervoer. 

De Volkswagen Caddy kan op diverse manieren 

worden ingedeeld, door optimaal gebruik van de 

ruimtes en mogelijkheden van de auto. De in delen 

op te klappen achterbank maakt het mogelijk om drie 

personen (inclusief rolstoelpassagier met een grote 

elektrische rolstoel), vier personen (inclusief 

rolstoelpassagier) of vijf personen (zonder 

rolstoelpassagier) mee te nemen. Bovendien is de 

Volkswagen Caddy leverbaar als benzine automaat. 

 

Kwaliteit gegarandeerd! 

Op de aanpassing van de Volkswagen Caddy geven wij u drie jaar garantie (of 150.000 km). 

Daarnaast is deze auto voorzien van alle Europese goedkeuringen. De vierpuntsgordelfixatie 

voldoet aan de eisen van ISO 10542 en de achterbank is M1 getest. U bent dus verzekerd van 

optimale kwaliteit en veiligheid! 

 



 

 De Caddy, speciaal voor u ontworpen! 

 

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 

De bumper is professioneel 

afgewerkt. De fabrieks- 

parkeersensoren kunnen 

eventueel optioneel worden 

herplaatst. 

 

Professionele afwerking 

De vloerverlaging is gemaakt van 

vezel versterkt kunststof met 

antislip. Deze zorgt voor de juiste 

“look & feel”. Bovendien is deze 

makkelijk schoon te houden. 

 

100% gasdicht 

Door de omsluiting van een 

rubberen rand is de auto geheel 

luchtdicht. Het is dus niet mogelijk 

dat uitlaatgassen of vocht uw auto 

binnenkomen. 

 

ISO 10542 

De Q’Straint 

vierpuntsgordelvergrendeling 

voldoet aan de ISO 10542 norm. 

Daarnaast is er een 

driepuntsgordel voor de 

rolstoelpassagier aanwezig. 
 

Achterklep 

De achterklep is voorzien van één 

origineel fabrieksslot, verlengde 

gasveren en een extra lus om 

deze klep makkelijk te sluiten. 

 

Multifunctioneel 

De achterbank (M1-getest) kan 

teruggeklapt worden wanneer u 

geen rolstoelpassagier vervoerd. 

Hierdoor is de auto geschikt voor 

5 personen.   

Knielsysteem 

Het optionele knielsysteem zorgt 

ervoor dat de achterkant van de 

auto zakt. Dit maakt het 

gemakkelijk 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 deskundige informatie. 

 

Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom (ook zonder afspraak!), waar u altijd 

de nieuwste aangepaste auto’s kunt bewonderen en proberen. 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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