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https://nl.chausson-motorhomes.com/
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Goede redenen  
om voor Chausson te kiezen

Een zeer stevig  
schuim dat zeer 
geluidswerend  
en zeer warmte- 
isolerend is 
(Road Line).

Al onze campers  
zijn ontworpen met 
hoogwaardige  
materialen en hebben 
een garantie van 7 jaar 
op waterdichtheid.

De Chausson wordt geproduceerd  
in een speciale productie-unit.
Een industriële site uitgerust met de nieuwste technologieën, 
gewijd aan de productie van campers.

ONTDEK OOK DE  
BROCHURES VAN ONZEHALFINTEGRAAL- CAMPERS,  INTEGRAAL- CAMPERS!

Foto’s, video’s, productinformatie,  
de dichtstbijgelegen verdeler…
www.nl.chausson-motorhomes.comheeft Chausson een van de meest uitgebreide 

netwerken in Europa. 

Met 160 distributeurs

Wij timmeren al sinds  

1980 baanbrekend aan de weg.  

Door de jaren heen brachten wij de ene  

na de andere innovatie op de markt - en  

het merendeel hiervan wordt vandaag de dag  

beschouwd als referentie.Deze speciale editie  

van de Chausson is uitzonderlijk betaalbaar,  

zeker in vergelijking met vergelijkbare  

modellen op de markt.

Ook dit jaar hebben wij weer speciale  

deals voor de Chausson - en we hebben  

ons aanbod uitgebreid!  

Je vindt altijd een Chausson  

die aansluit bij jouw wensen...  

en bij jouw portemonnee.

HALFINTEGRALEN

SPECIALE

AANBIEDINGEN

2021

De geest voor innovatie

L’esprit d’innovation 

De geest voor innovatie 

LES INTÉGRAUX / INTEGRALEN

SÉRIES SPÉCIALES

2021
SPECIAL EDITIONS

* Meer ruimte nodig?

http://www.nl.chausson-motorhomes.com/
https://www.chausson-camping-cars.fr/nl/contact/catalogus/
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V594S

 

V594
 

V690

V594MAX V697

2021

NEW

Road Line VIP

De deal is simpel, een uitzonderlijke

1 chassis: Fiat

... en dat in 3 uitvoeringen

Chausson is marktleider  
en beschikt over 1800 erkende 
werkplaatsen voor het 
onderhoud.

CHAUSSON / VANS

5,41 m 5,99 m 6,36 m

5 modellen en 3 afmetingen... 

uitrusting tegen een uitzonderlijk lage prijs

1   Alles wat je nodig hebt, 
2   nog meer functionaliteiten  

1   Alles wat je nodig hebt, 
2    nog meer functionaliteiten, 
3   nog meer elegantie  

1   Alles wat je nodig hebt 
(en nog veel meer...) 

standaard

standaard

standaard

https://my.matterport.com/show/?m=vrxDodo9Cok
https://my.matterport.com/show/?m=kaEeKW6vgYD
https://my.matterport.com/show/?m=irczfT642uR
https://my.matterport.com/show/?m=EUmdMtmaU9b
https://my.matterport.com/show/?m=PRiMTFW6WqH
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1  

1  
2

1  
2  
3

Alles wat je nodig hebt  
en nog veel meer...
• Traction +
• Lichtmetalen velgen 16” 
• Zonnepaneel
• Luifel 
• Manuele airco in cabine
• Dubbele airbag
•  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn,  

met dubbele armsteunen
• Tapijt in de cabine 
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
•  Radio voorbereiding + luidsprekers
• Radio-antenne DAB 

Alles wat je nodig hebt en nog veel meer +
nog meer functionaliteiten
• 140 PK-motor
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
• Maxi cab
• Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
•   Verwarmingssysteem bruikbaar tijdens het rijden  

met programmeerbare en digitale besturing
• Keuken met drie grote lades
• Aanvullende opbergruimte (naar gelang model)
• Garderobe
• Muskietennet van de deur
• Badkamer met venster en inklapbare scheidingswand (naar gelang model)
• Opstap 
• Buitenverlichting
• VPS isolatie

Alles wat je nodig hebt en nog veel meer +
nog meer functionaliteiten +
nog meer elegantie
• Gelakte bumper  
• Inklapbare zijspiegels
• Dagrijverlichting LED (DRL)   
• Mistlichten
• Verchroomde omlijsting van de tellers   
• Lederen stuurwiel en versnellingspook  met lederen bekleding
• Verduisterende schuifluiken cabine   
• Grote ramen
• Bedsystem (naar gelang model)
• Versterkte led-verlichting
• Grote spiegel
• Lattenvloer douche
• Premium keukenblad, Premium meubels en bekleding
• Premium exterieur design

standaard

standaard

standaard

KEUZEGIDS

360°, video en details op www.nl.chausson-motorhomes.com

•  Gelakte luchtrooster/ 
Zwarte omranding koplampen 

• Inhoud brandstoftank 90 L 
• Panoramisch dakraam
• Uitschuifbare tafel
• Buitentafel 
• Verlichting 100% LED
• USB-stekker

http://www.nl.chausson-motorhomes.com/
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2021

Meubelen  
Hermitage

Stof  
Pescara

Meubelen  
Okasha

Stof  
Bergamo

Meubelen  
Trendy

Stof  
Napoli

Wit Sahara Staalgrijs Antraciet Campovolo grijs Zwart
Standaard carrosserie Opties carrosserieS Standaard

O Optie
* Uitgezonderd V594S
** Voorbumper in kleur
(1)  Meer informatie  

bij uw verdeler

Motr 140 PK-104 kW S
Motr 160 PK-117 kW O
Automatische 9-versnellingsbak O
Chassis 3,5 T (light / heavy) O
Wit carrosserie S
Carroserie: Sahara, Staalgrijs, Antraciet,  
Campovolo grijs, Zwart O

Hefdak O
Connect pack: radio DAB/Bluetooth, touchscreen,  
stuurbediening, achteruitrijcamera O

Visibility pack: Panoramisch dakraam, zijraam bestuurderszijde(1) O

Pack Arctic : verwarmde en geïsoleerde afvalwatertank,  
verwarmde waterleidingen, combi diesel D6E 6000 W verwarming, 
verwarmd deken op dashboard, thermische verduistering,  
gordijnen achteraan, vouwgordijn dinette* 

O

Motr 140 PK-104 kW S
Motr 160 PK-117 kW O
Automatische 9-versnellingsbak O
Chassis 3,5 T (light / heavy) O
Wit carrosserie S
Carroserie: Sahara, Staalgrijs**, Antraciet**,  
Campovolo grijs**, Zwart** O

Verduistering van de cabine door schuifrolgordijn O
Hefdak(1) O
Connect pack: radio DAB/Bluetooth, touchscreen,  
stuurbediening, achteruitrijcamera O

Visibility pack: Panoramisch dakraam, zijraam bestuurderszijde(1) O

Pack Arctic : verwarmde en geïsoleerde afvalwatertank,  
verwarmde waterleidingen, combi diesel D6E 6000 W verwarming, 
verwarmd deken op dashboard, thermische verduistering,  
gordijnen achteraan, vouwgordijn dinette* 

O

Motr 120 PK-89 kW S
Motr 140 PK-104 kW O
Chassis 3,5 T (light / heavy) O
Wit carrosserie S
Connect pack: radio DAB/Bluetooth, touchscreen,  
stuurbediening, achteruitrijcamera O

Pack Arctic : verwarmde en geïsoleerde afvalwatertank,  
verwarmde waterleidingen, combi diesel D6E 6000 W verwarming, 
verwarmd deken op dashboard, thermische verduistering,  
gordijnen achteraan, vouwgordijn dinette* 

O

CHAUSSON / VANS



Maxi Cab

3

4

2

1

6

VIP

VIP

VIP

1 /  Road Line, Comfort en energiebesparing  
met de digitaal bedienbare  verwarming.

2 /  Road Line, badkamer met venster en  
opklapbaar lavabo.

3 /  Het bed achterin kan omhooggeklapt worden,  
voor meer ruimte in de leefruimte.

4 /  Standaard lichtmetalen velgen 16",  
luifel, zonnepaneel.

www.nl.chausson-motorhomes.com

Ultra-compact.
Dit model is geschikt om moeiteloos  
overal heen te rijden, wanneer je  
maar wilt - ook gewoon op een 
doordeweekse dag. 

5,41 m

http://www.nl.chausson-motorhomes.com/
https://www.chausson-camping-cars.fr/nl/modele/v594s/
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2021

First Line

First Line

2 First Line

1 /  Het bed achterin kan omhooggeklapt worden, 
voor meer ruimte in de leefruimte.

2 /  Een van de pluspunten van de First Line:  
de koelkast is niet alleen bereikbaar vanuit  
de keuken, maar ook vanaf de buitenkant  
van de van.

Marktleider.
Dit is een grotere uitvoering van de V594S, met een lengte  
van 5,99 meter. Dat betekent meer leefruimte en de mogelijkheid  
om een ‘reservebed’ voor een kind toe te voegen.  
Dit model heeft zichzelf duidelijk bewezen en is een van  
de bestsellers op de markt.

5,99 m

Panoramisch dakraam 
standaard. 

CHAUSSON / VANS

https://www.chausson-camping-cars.fr/nl/modele/v594/
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VIP

VIP

VIP

5,99 m

Road Line
Een riante cabine én een riante woonruimte.

Familievriendelijk.
Dit korte model, minder dan 6 meter, biedt 4 permanente slaapplaatsen.
Chausson gaat nog verder: de slaapplaatsen zijn flexibel  
en aan te passen tot 2, 3 of 4 personen.

Gaan jullie maar met zijn tweeën  
of drieën op pad?  
In dat geval haal je heel eenvoudig  
(een gedeelte van) een slaapplaats weg.

Road Line
Keuken met drie grote lades.

www.nl.chausson-motorhomes.com

http://www.nl.chausson-motorhomes.com/
https://www.chausson-camping-cars.fr/nl/modele/v594max/
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2021

1

2

VIP

VIP

VIP

VIP

CHAUSSON / VANS

6,36 m

1 /  Flexbox: verwijderbare 
opbergboxen om de ruimte  
flexibel in te richten.

2 /  Riante tweelingsbedden  
om 2 riante tweelingsbedden.

Road Line
De nieuwe badkamer  
is ook beschikbaar  
op de V594, V594Max  
en V690.

Modulair.
Met wat passen en meten is het Chausson gelukt om 2 riante tweelingsbedden 
in de van te integreren.Heel slim: onder de bedden bevindt zich  
een opbergruimte voor de campingtafel- en stoelen.

Panoramisch zichdak (Visibility pack).

Zijraam bestuurderszijde (Visibility pack).

https://www.chausson-camping-cars.fr/nl/modele/v697/


NEW

10

Premium

6,36 m

Dit model springt eruit in 2021.
De eerste uitvoering van Chausson met een paviljoenbed! 
Het achterste gedeelte kan gebruikt worden als garage,  
maar ‘s nachts ook als slaapkamer.

Optie Hefdak.

Road Line Premium
Grote ramen. 

Road Line Premium - De bekleding.

https://www.chausson-camping-cars.fr/nl/modele/v690/


2021

11

PremiumPremium

Premium

Premium

Premium

190 x 190 cm

CHAUSSON / VANS

Road Line Premium
Lattenvloer douche. 

Road Line Premium
Versterkte led-verlichting.

De opbergruimte  
is praktisch:  
 bestendige bekleding, 
vastzethaken, etc. 

In de lage stand heeft  
het bed riante afmetingen.

OVERDAG

NACHTS

www.nl.chausson-motorhomes.com

Oprijgoot. 

http://www.nl.chausson-motorhomes.com/


V594S V594 V594MAX V690 V697
FIRST  
LINE

ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE
VIP Premium VIP Premium VIP Premium VIP Premium VIP Premium

 

 
(cm)

10-31-1291

Certifié PEFC
pefc-france.org

De geest voor innovatie

Tous les papiers
se trient et se recyclent

TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex  - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00
contact@chausson.tm.fr

Details van de opties op pagina 4-5.  Montage niet mogelijk
S Standaard
O Optie
* Extra slaapplaats
(1)  Onder voorbehoud 

typegoedkeuring

•  De massa van het voertuig in rijklare toestand: de massa in rijklare toestand omvat het gewicht van 
de chauffeur (75 kg) alsook een maximale reserve aan water in omloop, 90% brandstof en 100% gas. 
De massa’s in rijklare toestand houden rekening met de standaard voorzieningen wanneer de camper 
de fabriek verlaat. Een verschil van ongeveer 5% van de massa in rijklare toestand wordt door de 
Europese regelgeving aanvaard. De fabrikant behoudt zich het recht voor te wijzigen.

•  De accessoires in optie geplaatst zijn niet inbegrepen in het rijklare leeggewicht. Hun gewicht is 
bijgevolg af te trekken van het beschikbare nuttig laadvermogen.

•  Sommige zware opties, zoals luifels van grote afmetingen en stroomgroepen, kunnen u worden 
aangeboden op de markt. Het gewicht van deze accessoires komt in vermindering van het nuttig 
laadvermogen en zouden eventueel een vermindering kunnen teweeg brengen van het reële aantal 
toegelaten passagiers. Het is bijgevolg aangewezen zich ervan te vergewissen dat de maximum 
belastbare gewichten per as en het totaal toegelaten gewicht van de motorhome niet overschreden 
wordt bij totale belading van het voertuig.

•  De inhoud van de schoonwatertank (in onze campers) is voor de weg gehomologeerd voor 90 liter 
en moet in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake de technische maximale massa van de 
camper. Het is aan de gebruiker om de lading en het aantal personen aan boord aan te passen afhankelijk 
van het laadvermogen van het voertuig. De gebruiker kan derhalve de voorraad in de schoonwatertank 
aanpassen om te vermijden dat het aantal passagiers tijdens de rit moet worden beperkt.

•  Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen 
gefotografeerd zijn met uitrustingen die in optie worden 
aangeboden. De eigenschappen van de afgebeelde modellen 
kunnen variëren van land tot land. Niettegenstaande zeer veel 
zorg werd besteed aan het ontwerp en de realisatie van deze 
folder, is dit geen contractueel document. Chausson kan ten 
allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, de 
karakteristieken van de verschillende modellen wijzigen. 
Chausson kan niet verantwoordelijk worden geacht voor 
wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, noch voor 
typografische fouten die voorkomen bij de uitgave van de folder. 
Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is verboden. 
Gelieve niet op de openbare weg te gooien.

•  Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder 
te informeren. Aarzel niet hem te contacteren.

•  In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst 
die oorslaggevend is.

www.nl.chausson-motorhomes.com 
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Merk

Vermogen motor  PK- 
kW

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

Totale lengte (m) 5,41 5,99 5,99 6,36 6,36
Totale breedte (m) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Totale hoogte (m) 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
Binnenhoogte (m) 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
Wielbasis (m) 3,45 4,03 4,03 4,03 4,03
Wielen 16" 16" 16" 16" 16"
Aantal zitplaatsen met gordel(1) 4 4 4 4 4
Aantal zitplaatsen 2/3* 2/3* 4/5* 2/3* 2/3*
Aantal slaapplaatsen 4 4 4 4 4
Maximum toegelaten gewicht 3300 3300 3300 3500 3500
Massa in rijklare toestand (+/- 5%) 2857 2883 2917 2870 2896 2930 2890 2916 2950 3121 3155 3095 3121 3155
Getrokken maximummassa 2500 2500 2500 2500 2500
Inhoud verswatertank 90 L 100 L 100 L 100 L 100 L
Inhoud vuilwatertank 90 L 90 L 90 L 90 L 90 L
Voorbereiding voor batterij  
(optionele batterij geleverd door dealer) S S S S S

Gecombineerde boiler/kachelmet rondverwarming 
op voertuigbrandstof 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Verwarming op gas 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW
Bovenste stapelbed 133/110 x 190 144 x 190 140 x 186
Enkele bedden 80 x 190 / 80 x 195
Elektrisch bediend hefbed, tweepersoonsbed max. 250 kg 190 x 190
Bovenste stapelbed 132 x 183
Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats S S S S S S S S S
Koelkast gas 12 V/230 V 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L
Compressie koelkast 12 V/230 V 70 L 70 L 70 L 70 L

Alle technische kenmerken (teksten en foto’s) zijn geldig op het moment van afdrukken (augustus 2020) en worden door Chausson als indicatie gegeven.
Zij kunnen gewijzigd worden, vaak vanwege technische vooruitgang. Niet-contractueel document.
Omdat Chausson milieuvriendelijk is, wordt deze uitgave op PEFC papier uitgegeven, papier dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.  
In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die doorslaggevend is.

85 L

http://pefc-france.org/
tel:+33 (0)4 75 07 55 00
mailto:contact@chausson.tm.fr
http://www.nl.chausson-motorhomes.com/
http://www.agence-connivence.fr/
https://my.matterport.com/show/?m=vrxDodo9Cok
https://my.matterport.com/show/?m=kaEeKW6vgYD
https://my.matterport.com/show/?m=irczfT642uR
https://my.matterport.com/show/?m=EUmdMtmaU9b
https://my.matterport.com/show/?m=PRiMTFW6WqH
https://nl.chausson-motorhomes.com/
https://www.facebook.com/chausson.campingcar
https://www.instagram.com/chaussonmotorhome/
https://www.youtube.com/user/ChaussonCampingCar

