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Prijslijst Ron Hazenberg Campers vanaf 15-10-2020                Nederland 
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Buscampers  Pagina 8
Integraal campers worden door ons niet geleverd  

Ontdek de horizon ....

Trigano/ Ron Hazenberg Campers houdt zich het recht, 
deze prijslijst zonder vooraf aankondiging te wijzigen.
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Goede redenen om  
voor Chausson te kiezen
De Chausson heeft een unieke inrichting 
en barst van de innovaties.

Deze camper heeft  
een hoogwaardige  
isolatie en is 
gecertificeerd voor 
gebruik in alle 
seizoenen.

Een uniek concept, 
gestoeld op 3 
speerpunten: isolatie, 
duurzaamheid en 
bescherming.

 

Chausson timmert al sinds 1980  

baanbrekend aan de weg. Door de jaren  

heen brachten zĳ 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.

Maak uw persoonlijke wensen kenbaar en wij helpen u graag 
bij het maken van een juiste keuze.
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HALF INTEGRAAL

	 	 	 	 Prijs	incl.	BTW	 Paviljoen	bed	 VIP	 Premium
	 	 	 																	First	Line	 en	BPM	 	 Titanium	 Titanium	
	 	 	 	 First	Line	 	 Fiat	(1)	 Ford	(2)

MAXI LOUNGE

630	 +/-	7	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 68.900	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 70.500	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

640	 +/-	7	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 68.000	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-		ESP	 69.900	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

650	 +/-	6,4	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 67.500	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 68.900	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

720	 +/-	7,2	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	ESP	 69.900	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 71.500	€	 S	 3.800	€	 7.500	€

EILAND BEDDEN

648	 +/-	7	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 69.500	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 71.000	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

788	 +/-	7,5	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 70.000	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 72.000	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

ENKELE BEDDEN

627GA	 +/-	7	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 67.000	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 68.500	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

777GA	 +/-	7,2	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 69.000	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 70.900	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

FAMILIE 

644	 -	7	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 68.000	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 69.900	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

716	 -	7,5	m	 Ford	Transit	 Euro	6D	temp	2L	130	Pk	-	ESP	 71.500	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€

	 	 Fiat	Ducato	 Euro	6D	temp	2,3L	120	Pk	-	ESP	 72.900	€	 1.185	€	 3.800	€	 7.500	€
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S = standaard - O = optie - • = niet mogelijk    • Chausson / Trigano VDL behoud zich het recht voor, wijzigingen toe te passen die constructief en verkooptechnisch 
geboden zijn.  Alle prijzen zijn geldig vanaf Chausson/ Trigano onder voorbehoud van prijsverhoging. Alle prijzen zijn gebaseerd op 21% BTW.  De technisch toegelaten 
gewichten en as-lasten in de prospect, mogen niet worden overschreden. Een correctie betreft gewichten en maten kunnen 5 % afwijken, hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. Accessoires zullen de basis gewichten doen verhogen.  Ondanks deze met zorg samengesteld prospect kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
Alle BPM berekenen onder voorbehoud van verhoging    

1  

1  
2

1  
2  
3

2 configuraties naar keuze, hierbĳ de pakketten:

standaard uitgerust met
• Manuele airco in cabine
• Dubbele airbag
•  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zĳn, met dubbele armsteunen
• Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
• Radio DAB/MP3/Bluetooth (Ford)
• Radio-antenne DAB
• Een ingebouwde en geïsoleerde cellenlaag
•  Verwarmingssysteem bruikbaar tĳdens het rĳden met programmeerbare  

en digitale besturing*
• Panoramisch dakraam stuurcabine
• Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)
• Hordeur
• TV-steun
• Dubbelglas ramen met combi rollo’s, muggenhor en verduistering
• Binnen- en buitenverlichting 100% LED
• USB-stekker
•  IRP-structuur: dak/vloerdikte/zĳwanden polyester, Styrofoam isolatie,  

vloerdikte 64 mm, dak 55 mm
• Technibox: de technische zone alles in één

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten
• Automatische transmissie met 9 snelheden 
• Zĳwanden in donkergrĳs gelakt polyester
• Gelakte bumper
• Gelakte luchtrooster/Zwarte omranding koplampen 
• Lichtmetalen velgen 16" 
• Traction + 
• Scheidingsgordĳn cabine/woonruimte
•   Keuken: pannenlade, kruidenhouder, flessenhouder,  

vuilnisbakhouder, keukenpaneel met verlichting 
• Badkamer: aanvullende opbergruimte* 
• Buitengas aansluiting
• Buitendouche aansluiting

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten +
nog meer elegantie
• Automatische transmissie met 6 snelheden
• Luxedashboard
• Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers
• Mistlichten
• Remis verduistering cabine
• Centrale portiervergrendeling cabine en toegangsdeur
• Garderobekast ingang*
• Premium matras hoofdbed
• Dakraam met ventilatie en luchtafvoer
• Keukenpaneel met verlichting
• Versterkte led-verlichting
• Kussenset
• Douche vlonder
• Meubelen & stof premium
• Premium exterieur design

*  Naar gelang model

standaard
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*  Naar gelang model

standaard

€ 3.800

€ 7.500
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CHASSIS	OPTIES	HALF	INTEGRAAL	(	af	fabriek)	

(1) Uitsluitend mogelijk bij directe bestelling inzake juiste COC document 3,65 T – (2) Niet mogelijk bij type 650 - (3) Niet mogelijk bij type 650 - (4) vervangt de bovenste 

kasten waarbij het panorama dakraam 700 x 500 komt te vervallen, hiervoor wordt verlichting aan de onderzijde van het paviljoenbed geplaatst. - (5) Voor montage van een 

trekhaak wordt een specifieke COC-document voor de registratie vereist

S = standaard - O = optie - • = niet mogelijk 

FIAT	en	Ford		(alleen	mogelijk	bij	directe	bestelling	af	fabriek)	 	 First	Line		 VIP	 Premium
	 	 	 	 	 	 Titanium	 Titanium	
	 	 	 	 	 	 Fiat	(1)	 Ford	(2)

Meerprijs	Fiat	Euro	6D	120	Pk		(2,3	L	-	320	Nm)	>>>	 0	 1.035	€	 O	 S	 ■

140	Pk		(2,3L	-	350	Nm)

Meerprijs	Fiat	Euro	6D	140	Pk		>>>160	Pk		(2,3L	-	380	Nm)		 15	 3.285	€	 ■	 O	 ■

inclusief	Fiat	Eco	pack	(start/	stop	systeem)

Chassis	verhoging	Fiat	3,5T	>>>	3,65	T		(light	chassis)		(1)	 0	 285	€	 ■	 O	 ■

Chassis	verhoging	Fiat	3,5	T	>>>	4,25	T		(heavy	chassis	-	16’’	velgen)		 60	 2.535	€	 ■	 O	 O

icm	140	Pk	-	4,4	T		(heavychassis	-	16’’	velgen)	icm	160	Pk		(2)

Meerprijs	Ford	Euro	6D	130	Pk	>>>	170	Pk		(2,0	L	-	450	Nm)	 0	 2.235	€	 O	 ■	 S

Chassis	verhoging	Ford	3,5	T	>>>	4,1	T	170	Pk		(3)	uitluitend		 0	 1.485	€	 O	 ■	 ■

icm	170	Pk	motorisering

Bi-	Xenon	LED	dag-rij	verlichting	uitsluitend	mogelijk	icm	Ford		 0	 1.935	€	 ■ ■	 O

Bluetooth	touchscreen	radio	DAB	met	stuurwielbediening		 5	 2.985	€	 O	 O	 O

en	achteruit-rij	camera	

WINTER	PACK:	geëisoleerde	en	verwarmde	afvalwatertank,		 30	 2.235	€	 O	 O	 O

afdekrooster	koel/vries	combinatie,		isotherm	cabine	cover,	

Verwarming	op	brandstof,	Vloerverwarming

Remis	verduistering	cabine			 6	 1.035	€	 ■	 O	 S

Elektrisch	verstelbaar	hefbed	(4)	 50	 1.185	€	 O/S		 O/S		 O/S	

Trekhaak	uitsluitend	gemonteerd	af	fabriek	(5)	mogelijk	kan	dit	leiden		 74	 2.350	€	 	 	 O

tot	minder	(goedgekeurde)	zitplaatsen

	 Gewicht	 Prijs	incl.	BTW	
	 	 en	BPM	 	
     

160 cm

10

627GA

648

1

640

160 cm

Automatische versnellingsbak  
met 6 snelheden.
Automatische ontsteking  
koplampen e ruitenwissers.

Nieuwe badkamer 
met draaibare 
scheidingswand.

Het riante woongedeelte is altijd  
standaard uitgerust met een elektrisch 

paviljoenbed, dat vanuit de laagste  
positie eenvoudig bereikbaar is. 

www.nl.chausson-motorhomes.com

Speciale editie op Ford.
De TITANIUM is een legendarische editie van de Chausson:  
stijlvol én van alle gemakken voorzien. Deze speciale editie  

is voor het eerst uitgevoerd in een PREMIUM-versie,  
extreem stijlvol en volledig uitgerust: 

Het neusje van de zalm bij Chausson!
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2021

3

90 cm

4

5

6

777GA

XXL

 1 /  SmartLounge, Beide slaapbanken veranderen snel  
in comfortabele zetels voor onderweg (Isofix).

 2 /  Natte cel met dubbele afschermdeur.

 3 /  Al onze tweelingsbedden zijn uitgerust met een geïntegreerd  
XXL-bedverbouwingssysteem.

 4 /  De verwarmde, verlichte opbergruimtes met sjorhaken,  
stopcontacten 12 V/230 V en 2 toegangsdeuren.

 5 - 6 /  Douchekop buitenkant, gastoevoer buitenkant.

Automatische versnellingsbak  
met 9 snelheden.
Lichtmetalen velgen 16".

www.nl.chausson-motorhomes.com

CHAUSSON / HALFINTEGRALEN

Speciale editie op Fiat.
De TITANIUM is een legendarische editie van de Chausson:  
stijlvol én van alle gemakken voorzien. Deze speciale editie  
is voor het eerst uitgevoerd in een VIP-versie, dat wil zeggen  
dat deze camper niet alleen voorzien is van alle standaard  

onmisbare functionaliteiten, maar ook nog eens  
met een aantal functionaliteiten die jouw vakantie  

net wat luxer maken.

160 cm

10

627GA

648

1

640

160 cm

Automatische versnellingsbak  
met 6 snelheden.
Automatische ontsteking  
koplampen e ruitenwissers.

Nieuwe badkamer 
met draaibare 
scheidingswand.

Het riante woongedeelte is altijd  
standaard uitgerust met een elektrisch 

paviljoenbed, dat vanuit de laagste  
positie eenvoudig bereikbaar is. 

www.nl.chausson-motorhomes.com
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Cabine	mat		 €	 60,00	

Zenec	geïntegreerde	radio	DAB+	met	camper	navigatie	en	aur	camera	(uitsluitend	voor	Fiat)	 €	 1.499,00	

	Alpine	geïntegreerde	radio	DAB+	met	camper	navigatie	en	aur	camera	(uitsluitend	voor	Ford)		 €	 1.699,00	

Vergrendeling	transmissie		 €	 680,00	

Zonnepaneel	100	Watt	 €	 680,00	

AGM	130	AMH	accu		 €	 450,00	

Omvormer	400	Watt	v.a.	prijs	 €	 450,00	

Hydraulische	stabilisatie	Fiat	 €	 5.625,00	

Hydraulische	stabilisatie	Ford	 €	 5.750,00	

Travel	Vision	automatische	satelliet	incl.	tft	tv	19”	 €	 2.800,00	

Dakairco		v.a.	prijs	 €	 2.000,00	

Luifel	v.a.	prijs		 €	 950,00	

Fietsendrager	(	2	stuks)	 €	 385,00	

Overige accessoires op aanvraag .

OPBOUW	OPTIES	(Ron	Hazenberg	Campers)	

• Chausson / Trigano VDL behoud zich het recht voor, wijzigingen toe te passen die constructief en verkooptechnisch geboden zijn. 

Alle prijzen zijn geldig vanaf Chausson/ Trigano onder voorbehoud van prijsverhoging. Alle prijzen zijn gebaseerd op 21% BTW.  De technisch toegelaten gewichten en 

as-lasten in de prospect, mogen niet worden overschreden. Een correctie betreft gewichten en maten kunnen 5 % afwijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Accessoires zullen de basis gewichten doen verhogen.  Ondanks deze met zorg samengesteld prospect kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.   Alle BPM 

berekenen onder voorbehoud van verhoging                           
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VANS

De	deal	is	simpel,	
een uitzonderlijke 
uitrusting tegen een 
uitzonderlijk lage prijs

	 5,41	m	

	 	 Road	Line	VIP	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 59.150	€

	 	 Road	Line	PREMIUM	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 61.850	€

	 5,99	m	 Road	Line	VIP	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 60.300	€

	 	 Road	Line	PREMIUM	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 63.000	€

	 5,99	m	 Road	Line	VIP	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 61.400	€

	 	 Road	Line	PREMIUM	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 64.100	€

	 6,36	m	 Road	Line	VIP	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 65.500	€

	 	 Road	Line	PREMIUM	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 68.200	€

	 6,36	m	 Road	Line	VIP	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 64.000	€

	 	 Road	Line	PREMIUM	 Fiat	Euro	6D	temp	2,3L	140	pk	 66.650	€

V594S

V594

V594M

V690

V697(2)

	 Special	edition	 Motorisatie	 Prijs	incl.	BTW	en	BPM

3

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

3

V594S

 

V594
 

V690

V594MAX V697

2021
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2    nog meer functionaliteiten, 
3   nog meer elegantie  

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

standaard

standaard

standaard

V594S

 

V594 V690

V594MAX V697

2021CHAUSSON  / VANS

V594S

 

V594 V690

V594MAX V697

2021CHAUSSON  / VANS

V594S

 

V594 V690

V594MAX V697

2021CHAUSSON  / VANS

V594S

 

V594 V690

V594MAX V697

2021CHAUSSON  / VANS

V594S

 

V594 V690

V594MAX V697

2021CHAUSSON  / VANS
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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

1  

1  
2

1  
2  
3

standaard uitgerust met  
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 

standaard uitgerust met 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

standaard uitgerust met 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
• Douche vlonder
• Premium keukenblad, Premium meubels en bekleding
• Premium exterieur design

standaard

•  Gelakte luchtrooster/ 
Zwarte omranding koplampen 

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

� 7.500

� 4.800

2
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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. 
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Accessoire	mogelijkheden	VANS

Panorama	dakraam	cabine,	venster	linkerzijde	slaapgedeelte	 20	 2.030	€	 ■	 O	 O

Bluetooth	Radio	DAB	(incl	aur	camera)		met	stuurwielbediening,		 6		 2.030	€	 O	 O	 O

Arctic:	Geeïsoleerde	en	verwarmde	afvalwater	tank,	waterleidingen		 7	 1.520	€	 O	 O	 O

en	verwarmingscircuit,	Combi	verwarming	electrisch	D6E	6000	W,	

Isomat	cabine	voor	zowel	ramen	als	dashboard,	ramen	slaapgedeelte	

voorzien	van	gordijnen,	vouwgordijnen	dinette

Motorisatie	Fiat	Euro	6D	120	pk	>>>140	pk		(2,3L	-	350	Nm)	 0	 1.485	€	 O	 S	 S

Motorisatie	Fiat	Euro	6D	140	pk	>>>160	pk	(2,3L	-	380	Nm)	+		 15	 3.290	€	 ■	 O	 O

Eco	pack:	Stop&Start,	slimme	dynamo,		Electronische	brandstofpomp	

Chassis		3,3T	>>>	3,5	T		(light)			 0	 740	€	 O	 O	 O

Chassis		3,3T	>>>	3,5	T		(heavy)			 40	 1.485	€	 O	 O	 O

Metallic	lak”	silver	grijs,	antraciet,	zwart,	campovolo”	incl.	bumper		 0	 1.035	€	 ■	 O	 O

Automatische	transmissie	(9	traps)	voor	140	HP	incl.	+	Eco	pack:		 39	 6.000	€	 ■	 O	 O

Stop&Start,	slimme	dynamo	en	electronische	brandstofpomp

Automatische	transmissie	(9	traps)	voor	160	pk		+	Eco	pack:	Stop&Start,				 19	 5.500	€	 ■	 O	 O

slimme	dynamo	en	electronische	brandstofpomp

Remis	verduistering	 8	 1035	€	 ■	 O	 S

Fietsendrager	voor	een	tweetal	fietsen		(max	30	kg)	 16	 890	€	 O	 O	 O

Ombouw	kit	tbv	extra	slaapplaats	dinette	 15	 440	€	 O	 O	 O

Zwart	hef	dak	(3)	 130	 5.600	€	 ■	 O	 O

	 Gewicht	 Prijs	incl.	BTW	
	 	 en	BPM	 	
     

	 Gewicht	 Prijs	incl.	BTW	
	 	 en	BPM	 	
     

	 Gewicht	 Prijs	incl.	BTW	
	 	 en	BPM	 	
     

(1) niet icm het hefdak - (2) niet mogelijk voor V594S - (3) niet icm met panorama dakraam. Niet icm het heavy chassis 3,5 T 

S = standard - O = optie - ■ = niet mogelijk 

• De optionele uitrusting “trekhaak” kan in 
sommige gevallen het aantal zitplaatsen op het 
inschrijvingsbewijs veranderen. Meer informatie 
bij uw verdeler.
• 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, 100% 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 halfintegraalcampers) is voor de weg 
gehomologeerd voor 1 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.
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Druk- en zetfouten voorbehouden

WWW.RONHAZENBERG.NL
Ron Hazenberg Campers aan de Grotelant 2, 9679 VA te Scheemda (A7 afslag 46) 0597-676666

U kunt bij Ron Hazenberg Campers op een veilige manier kennismaken met de nieuwste modellen, primeurs en aanbiedingen.
Sinds 2003 wordt hier het import/ dealer schap van het innoverende merk Chausson gevoerd. In het collectiejaar 2021 biedt 
Chausson u een uitzonderlijke uitrusting met een tiental modellen in een drietal maten.

Compact, Medium en Maxi.....    En dat in drie uitvoeringen

Voor de Vans biedt Chausson u een vijftal modellen in een drietal afmetingen en dat in drie uitvoeringen

Kamperen is populairder dan ooit, het ontdekken, de vrijheid van het buitenleven en de voordelen die dat biedt. Door de corona crisis is in 
de afgelopen maanden het kamperen enorm toegenomen, doordat hotel- en vliegvakanties onder druk kwamen te staan. 
Met de camper, kunt u gaan en staan waar u wilt en wanneer u wilt. Er is geen veiliger plek om de anderhalve meter samenleving aan te 
houden dan in uw camper op de camping, camperplek of vrije natuur. Ook zijn de wintermaanden uitermate geschikt voor het kamperen 
in uw camper. Kampeerplekken bieden volop ruimte en privacy en daarnaast bepaalt u zelf of u in contact wilt komen met andere 
kampeerders..
Kom de impressie in de showroom van Ron Hazenberg Campers beleven waar naast de verkoop van de nieuwe campers van de merken 
Chausson en Concorde een met zorg geselecteerd aanbod van diverse modellen campers van verschillende merken in uiteenlopende 
aantrekkelijke prijscategorieën zijn geselecteerd. Ook kunt u uw wensen c.q. zoekopdracht aanbieden, zodat er persoonlijk kan worden 
gezocht naar de juiste en passende camper op maat. U kan worden voorzien van deskundig en persoonlijk advies. Indien gewenst is 
persoonlijk financieel advies ook mogelijk.
Naast de verkoop is ook het onderhoud en opbouw van accessoires aan uw camper mogelijk. Een efficiënt ingerichte 
werkplaats met deskundig personeel staat tot uw beschikking. In volle vaart naar Ron Hazenberg Campers en maak 
op een veilige manier kennis. 
Vooraf een virtueel bezoek is uiteraard mogelijk op www.ronhazenberg.nl

GEOPEND:
maandag tot vrijdag             

09.00 uur – 17.00 uur.

Zaterdag
09.00 uur – 13.00 uur

1  

1  
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1  
2  
3

2 configuraties naar keuze, hierbĳ de pakketten:

standaard uitgerust met
• Manuele airco in cabine
• Dubbele airbag
•  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zĳn, met dubbele armsteunen
• Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
• Radio DAB/MP3/Bluetooth (Ford)
• Radio-antenne DAB
• Een ingebouwde en geïsoleerde cellenlaag
•  Verwarmingssysteem bruikbaar tĳdens het rĳden met programmeerbare  

en digitale besturing*
• Panoramisch dakraam stuurcabine
• Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)
• Hordeur
• TV-steun
• Dubbelglas ramen met combi rollo’s, muggenhor en verduistering
• Binnen- en buitenverlichting 100% LED
• USB-stekker
•  IRP-structuur: dak/vloerdikte/zĳwanden polyester, Styrofoam isolatie,  

vloerdikte 64 mm, dak 55 mm
• Technibox: de technische zone alles in één

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten
• Automatische transmissie met 9 snelheden 
• Zĳwanden in donkergrĳs gelakt polyester
• Gelakte bumper
• Gelakte luchtrooster/Zwarte omranding koplampen 
• Lichtmetalen velgen 16" 
• Traction + 
• Scheidingsgordĳn cabine/woonruimte
•   Keuken: pannenlade, kruidenhouder, flessenhouder,  

vuilnisbakhouder, keukenpaneel met verlichting 
• Badkamer: aanvullende opbergruimte* 
• Buitengas aansluiting
• Buitendouche aansluiting

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten +
nog meer elegantie
• Automatische transmissie met 6 snelheden
• Luxedashboard
• Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers
• Mistlichten
• Remis verduistering cabine
• Centrale portiervergrendeling cabine en toegangsdeur
• Garderobekast ingang*
• Premium matras hoofdbed
• Dakraam met ventilatie en luchtafvoer
• Keukenpaneel met verlichting
• Versterkte led-verlichting
• Kussenset
• Douche vlonder
• Meubelen & stof premium
• Premium exterieur design

*  Naar gelang model

standaard

1  

1  
2

1  
2  
3

2 configuraties naar keuze, hierbĳ de pakketten:

standaard uitgerust met
• Manuele airco in cabine
• Dubbele airbag
•  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zĳn, met dubbele armsteunen
• Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
• Radio DAB/MP3/Bluetooth (Ford)
• Radio-antenne DAB
• Een ingebouwde en geïsoleerde cellenlaag
•  Verwarmingssysteem bruikbaar tĳdens het rĳden met programmeerbare  

en digitale besturing*
• Panoramisch dakraam stuurcabine
• Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)
• Hordeur
• TV-steun
• Dubbelglas ramen met combi rollo’s, muggenhor en verduistering
• Binnen- en buitenverlichting 100% LED
• USB-stekker
•  IRP-structuur: dak/vloerdikte/zĳwanden polyester, Styrofoam isolatie,  

vloerdikte 64 mm, dak 55 mm
• Technibox: de technische zone alles in één

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten
• Automatische transmissie met 9 snelheden 
• Zĳwanden in donkergrĳs gelakt polyester
• Gelakte bumper
• Gelakte luchtrooster/Zwarte omranding koplampen 
• Lichtmetalen velgen 16" 
• Traction + 
• Scheidingsgordĳn cabine/woonruimte
•   Keuken: pannenlade, kruidenhouder, flessenhouder,  

vuilnisbakhouder, keukenpaneel met verlichting 
• Badkamer: aanvullende opbergruimte* 
• Buitengas aansluiting
• Buitendouche aansluiting

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten +
nog meer elegantie
• Automatische transmissie met 6 snelheden
• Luxedashboard
• Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers
• Mistlichten
• Remis verduistering cabine
• Centrale portiervergrendeling cabine en toegangsdeur
• Garderobekast ingang*
• Premium matras hoofdbed
• Dakraam met ventilatie en luchtafvoer
• Keukenpaneel met verlichting
• Versterkte led-verlichting
• Kussenset
• Douche vlonder
• Meubelen & stof premium
• Premium exterieur design

*  Naar gelang model

standaard

1  

1  
2

1  
2  
3

2 configuraties naar keuze, hierbĳ de pakketten:

standaard uitgerust met
• Manuele airco in cabine
• Dubbele airbag
•  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zĳn, met dubbele armsteunen
• Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
• Radio DAB/MP3/Bluetooth (Ford)
• Radio-antenne DAB
• Een ingebouwde en geïsoleerde cellenlaag
•  Verwarmingssysteem bruikbaar tĳdens het rĳden met programmeerbare  

en digitale besturing*
• Panoramisch dakraam stuurcabine
• Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)
• Hordeur
• TV-steun
• Dubbelglas ramen met combi rollo’s, muggenhor en verduistering
• Binnen- en buitenverlichting 100% LED
• USB-stekker
•  IRP-structuur: dak/vloerdikte/zĳwanden polyester, Styrofoam isolatie,  

vloerdikte 64 mm, dak 55 mm
• Technibox: de technische zone alles in één

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten
• Automatische transmissie met 9 snelheden 
• Zĳwanden in donkergrĳs gelakt polyester
• Gelakte bumper
• Gelakte luchtrooster/Zwarte omranding koplampen 
• Lichtmetalen velgen 16" 
• Traction + 
• Scheidingsgordĳn cabine/woonruimte
•   Keuken: pannenlade, kruidenhouder, flessenhouder,  

vuilnisbakhouder, keukenpaneel met verlichting 
• Badkamer: aanvullende opbergruimte* 
• Buitengas aansluiting
• Buitendouche aansluiting

standaard uitgerust met +
nog meer functionaliteiten +
nog meer elegantie
• Automatische transmissie met 6 snelheden
• Luxedashboard
• Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers
• Mistlichten
• Remis verduistering cabine
• Centrale portiervergrendeling cabine en toegangsdeur
• Garderobekast ingang*
• Premium matras hoofdbed
• Dakraam met ventilatie en luchtafvoer
• Keukenpaneel met verlichting
• Versterkte led-verlichting
• Kussenset
• Douche vlonder
• Meubelen & stof premium
• Premium exterieur design

*  Naar gelang model

standaard


