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Voor u ligt de nieuwe prijslijst voor het seizoen 2018.  

Dit jaar hebben we onze prijslijst weer uitgebreid met 

nieuwe modellen spoilers. Bijna iedere bedrijfswagen  

kan door ons worden voorzien van een dakspoiler. Naast 

het aspect van brandstofbesparing, zijn er ook veel  

producten te vinden, waarmee u het uiterlijk van uw  

voertuig kunt upgraden.

  

Hoe werkt deze prijslijst

Er zijn twee manieren om deze prijslijst te hanteren. 

  

-  U zoekt op merk en dan op model. Nu kunt u uw  

product vinden.

-  Bij de hoofdstukken als wielsierringen, topsleepers  

enz. kunt u meteen zien, of dit product voor uw voertuig 

beschikbaar is.

Hoe zien de producten eruit?   

Bezoekt u onze website. www.veap.nl

Nog vragen?

Neemt u contact op met een van onze verkoop-

medewerkers, zij adviseren u graag bij de juiste oplossing

T.: 0488-482554   

@: info@veap.nl   

Openingstijden:   

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Graag tot ziens!

Gerrit van Kleef, 

CEO VEAP Shield United

Voorwoord
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Montage

 Tegenwoordig worden de meeste spoilers op 

de cabine verlijmd. Bij deze spoilers is het van 

belang de lijminstructies goed op te volgen. 

De juiste montagelijm kunt u natuurlijk ook bij 

ons bestellen. Bij bijna alle producten die niet 

gelijmd worden, is een montageset bijgevoegd. 

Volg de montagehandleiding in deze prijslijst of 

op onze website www.veap.nl.

Montage te Dodewaard

Het is altijd mogelijk onze producten te laten 

monteren in onze werkplaats. Als u een afspraak 

maakt voor montage, kunnen wij u vertellen  

welke tarieven wij hiervoor hanteren. Indien een 

spoiler verlijmd wordt, zal de wagen hier minstens 

24 uur na montage moeten blijven staan. Dit in 

verband met de minimale droogtijd van de lijm.

  

Transport

 Het transport naar ons bedrijf zal in de regel 

door u gebeuren. Als wij het transport moeten 

regelen, gebeurt dat door een chauffeur van 

ons. Het tarief hiervoor is afhankelijk van de  

tijd die voor het transport nodig is en zal met  

u afgesproken worden. Reiskosten worden  

eveneens berekend.

Transport van spoilers

Het transport van spoilers is een vak apart. Wij 

bieden een eigen transportdienst met ervaren 

chauffeurs die precies weten hoe ze met de 

producten moeten omgaan. Deze service is niet 

helemaal kosteloos. Bij opdrachten met een 

lagere netto waarde dan € 500,00 krijgt u  

5% minder korting als transportbijdrage. Als 

de zending een nettowaarde heeft van minder 

dan € 250,00 berekenen wij u nog een extra 

bedrag van € 15,00. U kunt natuurlijk ook zelf uw 

product bij ons ophalen. Bij spoedbestellingen 

worden alle kosten aan u doorberekend.

   

Levertijd

In Nederland zijn wij eens per week bij u in de 

buurt. Zo kan onder normale omstandigheden 

snel geleverd worden. Niet alle artikelen in  

onze prijslijst zijn ook voorraadartikelen maar  

de meest gangbare natuurlijk wel. Levering is  

in 95% van de gevallen binnen 2 tot 3 weken  

mogelijk. Wij werken opdrachten af op volgorde 

van binnenkomst. Daarom hier nog een belang-

rijke tip: Altijd zo vroeg mogelijk bestellen. 

Kleur

Indien de kleur vermeld is, wordt de spoiler ook 

in deze kleur gemaakt en wel in een middelste 

tint. Deze tint komt meestal uitstekend met 

de kleur van het voertuig overeen. Een klein 

kleurverschil is echter nooit een reden voor 

afkeur. Indien geen kleur vermeld staat wordt de 

Tips en opmerkingen

LET OP! 
Prijzen zijn af Dodewaard, exclusief BTW, montage en kunnen  
onderhevig zijn aan tussentijdse prijswijzigingen.

 Onze prijsopgaven, trans acties en leveringen geschieden onder de  
leverings voorwaarden door ons gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  
in Tiel. Tevens vindt u deze op de laatste pagina’s van deze prijslijst.
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LET OP! 
Prijzen zijn af Dodewaard, exclusief BTW, montage en kunnen  
onderhevig zijn aan tussentijdse prijswijzigingen.

 Onze prijsopgaven, trans acties en leveringen geschieden onder de  
leverings voorwaarden door ons gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  
in Tiel. Tevens vindt u deze op de laatste pagina’s van deze prijslijst.

spoiler geproduceerd in standaard 

wit. Deze kleur kan afwijken  

van de voertuigkleur, overspuiten is 

dan de oplossing.

Anders dan standaard

De spoilers kunnen ook met  

gelcoat in de gewenste kleur 

worden gemaakt. Het minimum  

aantal spoilers hiervoor is 10 stuks.  

De gelcoat wordt volgens een 

kleurstaal aangemaakt. Lever tijd 

hiervoor is 6 tot 8 weken  

en de meerprijs is vanaf € 75,00  

per spoiler.

Spuiten van producten

Voordat u een product bewerkt  

controleert u of het product past. 

Als u polyesterproducten gaat  

spuiten volgt u ons advies in  

deze prijslijst of op www.veap.nl.

 3 Voorwoord 

 4 Tips en opmerkingen 
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 12 Fiat 
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 14 Iveco
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 26 Mercedes-Benz

 32 Mitsubishi

 34 Nissan
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Aanverwante producten

 60  Lijmartikelen 

 62  Aircones

 64  Body styling kits  

“Safeliner” (16”-22,5”)

 66 Koelmotoroplossingen

 67  LED Lichtplaten

 68  Topbox

 69  V-box

 70 Topsleeper

 72  Wielsierringen



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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assortiment
Citroën

Citroën Jumper 2006
Bakwagen (hoogte af chassis 156cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

23-2440 Vaste 3-D spoiler, hoogte 40cm, breedte 206cm €  650 D # € 360 € 150

23-2441 Zijfenderset passend bij 23-2440 €  410 D # € 185 € 100

23-2442 Vaste 3-D spoiler, hoogte 40cm, breedte 206cm, 
diepte 7cm (plancher)

€  650 D # € 360 € 150

23-2443 Zijfenderset passend bij 23-2442, diepte 7cm 
(plancher)

€  410 D # € 185 € 100

23-2460 Vaste 3-D spoiler, hoogte 60cm, breedte 206cm €  650 D # € 360 € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2460 €  410 D # € 185 € 100

23-2475 Vaste 3-D spoiler, hoogte 75cm, breedte 206cm €  660 D # € 360 € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2475  €  410 D #  € 185  € 100

23-2485 Vaste 3-D spoiler, hoogte 85cm, breedte 206cm  € 670 D #  € 360  € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2485  € 410 D #  € 185  € 100

23-24100 Vaste 3-D spoiler, hoogte 100cm, breedte 206cm  € 670 D #  € 360  € 150

23-24101 Zijfenderset passend bij 23-24100  € 410 D #  € 185  € 100

Zonneklep

3063 Zonneklep, integraal, smokekleurig, hoog en laag 
dak, zijmontage

 € 275 A X>  € 100

Ci
tr

oë
n



7(kastenwagen) Busuitvoering H2
Bij order aangeven of het een enkele schuifdeur betreft of een dubbeldeurs. Spuiten Monteren

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm). Laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, wordt de matras 
neergeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 
meter hoogte over in laadruimte.

 € 1.500 E  € 250

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Dubbel chassis cabine (hoogte af chassis 156cm)
CPF-3030 3D spoiler, hoogte instelbaar van 65cm tot 95cm, 

breedte 210cm. Uitsluitend inclusief montage te 
Dodewaard

 € 1.395 E Y  € 550  € 200

Citroën



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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assortiment
daf

DAF LF
Korte cabine
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

63-500 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 17cm

 € 1.150 A #  € 550  € 175

63-510 Zijfenderset passend bij spoiler 63-500  € 650 A #  € 185  € 100

1282LF 3D spoiler, hoogte instelbaar van 54cm tot 77cm, 
breedte 224cm

 € 1.200 G $  € 550  € 175

1622276LF Zijfenderset passend bij spoiler 1282LF, aan 
zijkant cabine (niet achter cabine)

 € 750 G #  € 185  € 100

1283LF 3D spoiler met zijfenders (11cm diep, 16cm), 
hoogte van 56 / 85cm, breedte 230cm

 € 1.750 G $  € 750  € 275

Cabine aanpassingen

Voor de navolgende cabine-aanpassingen geldt dit advies:
*  Voorzijde cabine vering moet verzwaard zijn (18 tons rubber veerunit)
*  Indien voorzijde cabinevering is voorzien van “comfort” vering, extra bij VEAP > HAT122 Cab Mounting Brackets bestellen 

(meerprijs 150,-)
*  2 stuks 1703640 achtervering, achteraf te monteren  ! ! (meerprijs 235,- per stuk)
*  Bij een cabine aanpassing is het niet mogelijk om de originele zonneklep en dakluik te gebruiken
*  Ruimte tussen cabine aanpassingen en laadbak minimaal 10cm!
*  Voertuig bestellen met lage luchtinlaat!
Meerprijs voor aanpassen van “hoge” luchtinlaat 425,- netto
*  Voertuig bestellen met stoel/stoel. (uitvoering met 3 stoelen niet mogelijk i.v.m vervallen van gordelpunt.)

Verlengd en verhoogd

ST025 Verlenging (ca. 70cm) van de dagcabine i.c.m. 
een verhoogd dak (80cm). Door deze aanpassing 
ontstaat er aan de voorzijde extra kastruimte en 
aan de achterzijde 2 slaapplaatsen. Circa 15cm 
meer binnenruimte dan bij de originele lange 
cabine. Onder het onderste bed (69*200) bevindt 
zich veel opbergruimte. Ruimte boven 2e bed 
87cm Deze aanpassing wordt alleen door VSU 
gemonteerd. Extra gewicht ca. 250KG, totale 
breedte 235cm Prijs inclusief montage

 € 8.800 F Y  € 1.100 n.v.t.

D
A

F
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Opties Spuiten Monteren

HAP01 Dakluik met zongordijn, klapbaar  € 650 N Y n.v.t. n.v.t.

1386030 Elektrisch dakluik  € 1.250 N Y n.v.t. n.v.t.

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

3D spoiler vaste hoogte 40cm  € 795 A Y  € 300 n.v.t.

Beugel met 4 lampen  € 950 F Y n.v.t. n.v.t.

5171 Speciale zonneklep voor Daf LF, aangepast en 
gemonteerd bij ST025

 € 525 F Y n.v.t. n.v.t.

Lange cabine
Spoilers en zijfenders

63-520 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A #  € 550  € 175

63-521 Zijfenderset passend bij spoiler 63-520  € 650 A #  € 185  € 100

1284LF 3D spoiler, hoogte instelbaar van 54cm tot 77cm, 
breedte 224cm

 € 1.300 G $  € 550  € 175

1622277LF Zijfenderset passend bij spoiler 1284LF, aan 
zijkant cabine (niet achter cabine)

 € 750 G #  € 185  € 100

1285LF 3D spoiler met zijfenders (11cm diep, 16cm), 
hoogte van 56 / 85cm, breedte 230cm

 € 1.800 G $  € 750  € 275

Zonneklep

5067 + Zonneklep, smokekleurig, origineel model, met 
steunen, zonder frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

5068 + Zonneklep, smokekleurig, origineel model, met 
steunen, met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Verhoogd

STF025 adapt Verhoogd dak voor een DAF LF lange cabine. 
Verhoging van 80cm bovenop bestaand dak 
De binnenzijde is volledig bekleed, voorzien 
van 2 grote afsluitbare kasten, een elektrisch 
dakluik, binnenzijde bekleed en voorzien van 
interieurverlichting Prijs inclusief montage te 
Dodewaard.

 € 4.500 F Y i.o. n.v.t.

Opties

Bunk 2e bed, opklapbaar tegen de achterwand  € 760 F Y n.v.t. n.v.t.

Ladder Ladder om in 2e bed te komen  € 175 F Y n.v.t. n.v.t.

ZF Zijfenders passend bij ST025  € 995 A Y  € 185 n.v.t.

1367 3D Spoiler passend bij ST025  € 995 A Y  € 185 n.v.t.

5171 Zonneklep, smokekleurig, passend gemaakt  
op STF021

 € 525 F X n.v.t. n.v.t.

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

D
A

F



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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DAF CF
Verlengde achterwand euro 5
Zonneklep Spuiten Monteren

5064 + Zonneklep, origineel model, smokekleurig, met 
steunen, voor laag dak

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Bodystyling en toebehoren

DA1239 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 2.6 tot 3.25.  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1240 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 3.8  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1241 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 4.0  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1242 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 3.85  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1243 / DA1244 String tussen de spatborden (klein / groot)  
per set.

 € 250 E  € 100  € 50

Bumperspoiler

DA1270 Bumperspoiler DAF XF.  € 390 E  € 350  € 100

DAF XF
Comfort cab
Zonneklep Spuiten Monteren

5066 + Zonneklep DAF XF105 laag dak, smokekleurig, 
met steunen

 € 325 E X  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Bumperspoiler

DA1270 Bumperspoiler DAF XF.  € 390 E  € 350  € 100

Space cab
Zonneklep

5065 + Zonneklep DAF XF105 space cab, origineel model, 
met steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Bodystyling en toebehoren

DA1239 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 2.6 tot 3.25.  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1240 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 3.8  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1241 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 4.0  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1242 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 3.85  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1243 / DA1244 String tussen de spatborden (klein / groot)  
per set.

 € 250 E  € 100  € 50

D
A

F
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Bumperspoiler Spuiten Monteren

DA1270 Bumperspoiler DAF XF.  € 390 E  € 350  € 100

Super space cab 
Zonneklep

5069 + Zonneklep alleen plexi, smoke, origineel model  € 260 E X n.v.t.  € 150

Bodystyling en toebehoren

DA1239 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 2.6 tot 3.25.  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1240 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 3.8  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1241 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 4.0  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1242 Bodystylingset DAF Euro 6 WB 3.85  € 2.385 F Y  € 550  € 400

DA1243 / DA1244 String tussen de spatborden (klein / groot) per 
set.

 € 250 E  € 100  € 50

Bumperspoiler

DA1270 Bumperspoiler DAF XF.  € 390 E  € 350  € 100

D
A

F



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

12 Fiat Ducato 2006 (hoogte af chassis 156cm)
Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleurnummer 249 of 549 aangeven Spuiten Monteren

23-2440 Vaste 3-D spoiler, hoogte 40cm, breedte 206cm  € 650 D #  € 360  € 150

23-2441 Zijfenderset passend bij 23-2440  € 410 D #  € 185  € 100

23-2442 Vaste 3-D spoiler, hoogte 40cm, breedte 206cm, 
diepte 7cm (plancher)

 € 650 D #  € 360  € 150

23-2443 Zijfenderset passend bij 23-2442, diepte 7cm 
(plancher)

 € 410 D #  € 185  € 100

23-2460 Vaste 3-D spoiler, hoogte 60cm, breedte 206cm  € 650 D #  € 360  € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2460  € 410 D #  € 185  € 100

23-2475 Vaste 3-D spoiler, hoogte 75cm, breedte 206cm  € 660 D #  € 360  € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2475  € 410 D #  € 185  € 100

23-2485 Vaste 3-D spoiler, hoogte 85cm, breedte 206cm  € 670 D #  € 360  € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2485  € 410 D #  € 185  € 100

23-24100 Vaste 3-D spoiler, hoogte 100cm, breedte 206cm  € 670 D #  € 360  € 150

23-24101 Zijfenderset passend bij 23-24100  € 410 D #  € 185  € 100

Zonneklep

3063 Zonneklep, integraal, smokekleurig, hoog en laag 
dak, zijmontage

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

(kastenwagen) Busuitvoering H2
Bij order aangeven of het een enkele schuifdeur betreft of een dubbeldeurs.

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, wordt de matras 
neergeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 
meter hoogte over in laadruimte

 € 1.500 E  € 250

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Dubbel chassiscabine (hoogte af chassis 156cm)
Spoilers

CPF-3030 3D spoiler, hoogte instelbaar van 65 tot 95cm, breedte 
210cm. Uitsluitend inclusief montage te Dodewaard

 € 1.395 E Y  € 550  € 200

assortiment
fiat

Fi
at



13Ford Transit 2014 (hoogte af chassis 154cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

FT20 3D spoiler, vaste hoogte 62cm (af dak), breedte 
208cm, Ice White

 € 670 D #  € 360  € 150

FT21 3D spoiler, vaste hoogte 77cm (af dak), breedte 
208cm, Ice White

 € 670 D #  € 360  € 150

FT22 3D spoiler, vaste hoogte 88cm (af dak), breedte 
208cm, Ice White

 € 680 D #  € 360  € 150

FT23 3D spoiler, vaste hoogte 100cm (af dak), breedte 
208cm, Ice White

 € 690 D #  € 360  € 150

FT25ZF Zijfenderset passend bij spoiler FT20, FT21, FT22 
FT23, Ice White

 € 400 D #  € 185  € 100

Oudere types op aanvraag nog leverbaar, vraag afdeling verkoop

assortiment
ford

assortiment
isuzu

Isuzu NLR (breedte originele punten voorzijde 153cm, hoogte cabine 153cm) 
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

FB07 3D spoiler, vaste hoogte 64cm, breedte 189cm  € 660 A $  € 360  € 150

FB06 Zijfenders bij FB07 spoiler  € 400 A #  € 185  € 100

Isuzu NNR / NPR (breedte originele punten voorzijde 177cm, hoogte cabine 156cm) 

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

FB05 3D spoiler, vaste hoogte 65cm, breedte 210 c  € 660 A $  € 360  € 150

FB06 Zijfenders bij FB05 spoiler  € 400 A #  € 185  € 100

75109472 Zonneklep t.b.v. NPR brede cabine wanneer geen 
spoiler is geplaatst

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Oudere types op aanvraag nog leverbaar, vraag afdeling verkoop

Ford / Isuzu



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

14 Iveco Daily 2014   

Bakwagen (hoogte af chassis 163cm)
Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven Spuiten Monteren

IVDA14-57_70 3D spoiler hoogte instelbaar van 57cm tot 70cm, 
breedte 210cm 

 € 750 A #  € 400  € 150

IVDA14-69_86 3D spoiler hoogte instelbaar van 69cm tot 86cm, 
breedte 210cm 

 € 750 A #  € 400  € 150

IVDA14-ZF i Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14-57_70 & 
IVDA14-69_86 , 210cm breed

 € 400 A #  € 185  € 100

IVDA14-115 3D spoiler, vaste hoogte 115cm breedte 208cm  € 690 A #  € 360  € 150

IVDA14-ZF H Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14-115  € 400 A #  € 185  € 100

IVDA14-100 3D spoiler, vaste hoogte 100cm breedte 208cm  € 680 A #  € 360  € 150

IVDA14-ZF H Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14-100  € 400 A #  € 185  € 100

IVDA14-85 3D spoiler, vaste hoogte 85cm breedte 208cm  € 670 A #  € 360  € 150

IVDA14-ZF M Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14-85  € 400 A #  € 185  € 100

IVDA14-75 3D spoiler, vaste hoogte 75cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

IVDA14-ZF M Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14-75  € 400 A #  € 185  € 100

IVDA14-65 3D spoiler, vaste hoogte 65cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

IVDA14-ZF M Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14-65  € 400 A #  € 185  € 100

IVDA14-50 3D spoiler, vaste hoogte 50cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

IVDA14-ZF M Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14-50  € 400 A #  € 185  € 100

Zonneklep

3065 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 295 A X> n.v.t.  € 100

assortiment
iveco
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(kastenwagen) Busuitvoering H2/H3   

Bij order aangeven of het een enkele schuifdeur betreft of een dubbeldeurs. Spuiten Monteren

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, wordt de matras 
neergeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 
meter hoogte over in laadruimte

 € 1.500 E n.v.t.  € 250

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Trekker korte cabine
Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven

IVDA14TR-60_90 3D spoiler hoogte instelbaar van 75 tot 90cm, 
210cm breed , 22cm diep

 € 890 A #  € 550  € 150

IVDA14TR-ZF Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14TR-60_90, 
210cm breed, 22cm diep

 € 470 A #  € 185  € 100

Deepsleeper   

STF051 Deepsleeper Iveco Daily korte cabine. Achterzijde 
van de cabine wordt verwijderd, hier wordt een 
extra slaapplaats gemonteerd. Specificaties: 
Binnenzijde volledig bekleed, matras 198*60cm, 
binnenverlichting en opbergvakken. Extra 
gewicht 143KG, diepte 70cm, breedte 210cm 
Let op! Overspuitkwaliteit; houdt rekening met 
spuitkosten.

 € 3.950 F Y  € 780 n.v.t.

optie Dakluik met verduisteringsgordijn  € 650 N Y n.v.t. n.v.t.

optie Standkachel, inclusief montage  € 1.500 F Y n.v.t. n.v.t.

optie Gordijnen voor in voorzijde van cabine  € 450 F Y n.v.t. n.v.t.

27.75ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 82 / 105cm, 
breedte 225cm

 € 1.200 A #  € 550 n.v.t.

27.76ID Zijfenderset passend bij spoiler 27.75ID, totale 
breedte 225cm

 € 650 A #  € 275 n.v.t.

Trekker en bakwagen dubbel cabine
Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven

IVDA14DC-60_90 3D spoiler hoogte instelbaar van 70 / 90cm, 
breedte 208cm

 € 1.200 A #  € 550  € 175

IVDA14DC-ZF Zijfenderset passend bij spoiler IVDA14DC-60_90, 
208cm breed, 22cm diep

 € 650 A #  € 275  € 100

27.40ID 3D spoiler vaste hoogte 60cm, breedte 190cm  € 900 A #  € 550  € 150

Iveco



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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Verlengde achterwand korte cabine
Spuiten Monteren

27.VAW (mr/zr) Verlengde achterwand; Originele achterwand 
wordt deels verwijderd,
verdiepte achterwand (22cm) wordt verlijmd. 
Binnenzijde met vilt bekleed, met aflegvak. 
Verkrijgbaar met of zonder ruit. (Geen meerprijs)

 € 1.995 G Y  € 450 n.v.t.

Tip Kan i.c.m. spoiler IVDA14TR-60_90 & zijfenders 
IVDA14TR-ZF

Iveco Daily tot 2014
Bakwagen (hoogte af chassis 161cm)
Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven Spuiten Monteren

27.50ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 57cm tot 70cm, 
breedte 210cm 

 € 750 A #  € 350  € 150

27.60ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 69cm tot 86cm, 
breedte 210cm 

 € 750 A #  € 350  € 150

27.52ID Zijfenderset passend bij spoiler 2750/2760, totale 
breedte 210cm 

 € 400 A #  € 185  € 100

1278 3D spoiler met zijfenders, vaste hoogte 72cm, 
totale breedte 210cm

 € 1.095 A #  € 475  € 200

27.30XL 3D spoiler, vaste hoogte 100cm breedte 208cm  € 680 A #  € 360  € 150

27.30ZF Zijfenderset passend bij spoiler 27.30XL  € 400 A #  € 185  € 100

27.30H 3D spoiler, vaste hoogte 85cm breedte 208cm  € 670 A #  € 360  € 150

27.30ZF Zijfenderset passend bij spoiler 27.30H  € 400 A #  € 185  € 100

27.30M75 3D spoiler, vaste hoogte 75cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

27.30ZF75 Zijfenderset passend bij spoiler 27.30M75  € 400 A #  € 185  € 100

27.30M68 3D spoiler, vaste hoogte 68cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

27.30ZF68 Zijfenderset passend bij spoiler 27.30M68  € 400 A #  € 185  € 100

27.30L 3D spoiler, vaste hoogte 52cm breedte 200cm  € 650 A #  € 360  € 150

27.30L47 3D spoiler, vaste hoogte 47cm breedte 197cm  € 650 A #  € 360  € 150

Zonneklep

3027 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Verlengde achterwand korte cabine   

27.VAW (mr/zr) Verlengde achterwand; Originele achterwand 
wordt ddels verwijderd, verdiepte achterwand 
(22cm) wordt verlijmd. Binnenzijde met vilt 
bekleed, met aflegvak. Verkrijgbaar met of zonder 
ruit. (Geen meerprijs)

 € 1.995 G Y  € 450 n.v.t.

Tip Kan i.c.m. spoiler 27.90 & zijfenders 27.91 / 27.92

Iv
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Deepsleeper Spuiten Monteren

STF030 Deepsleeper Iveco Daily korte cabine. Achterzijde 
van de cabine wordt verwijderd, hier wordt een 
extra slaapplaats gemonteerd. Specificaties: 
Binnenzijde volledig bekleed, matras 198*60cm, 
binnenverlichting en opbergvakken. Extra 
gewicht 143KG, diepte 70cm, breedte 210cm. 
Let op! Overspuitkwaliteit; houdt rekening met 
spuitkosten.

 € 3.750 F Y  € 780 n.v.t.

optie Dakluik met verduisteringsgordijn  € 650 N Y

optie Standkachel, inclusief montage  € 1.425 F Y

optie Gordijnen voor in voorzijde van cabine  € 450 F Y

27.75ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 82 / 105cm, 
breedte 225cm

 € 1.200 A #  € 550 n.v.t.

27.76ID Zijfenderset passend bij spoiler 27.75ID, totale 
breedte 225cm

 € 650 A #  € 275 n.v.t.

3027 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t. n.v.t.

(kastenwagen) Busuitvoering H2/H3   

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, wordt de matras 
neergeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 
meter hoogte over in laadruimte.

 € 1.500 E n.v.t.  € 250

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Trekker korte cabine   

Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven

27.90ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 70cm tot 95cm, 
breedte 210cm, diep 22cm

 € 890 A #  € 550  € 150

27.91ID Zijfenderset kort passend bij spoiler 27.90, 
breedte 210cm, diepte 22cm

 € 450 A #  € 185  € 100

27.92ID Zijfenderset lang passend bij spoiler 27.90, 
breedte 210cm, diepte 22cm

 € 470 A #  € 185  € 100

Zonneklep

3027 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Trekkerset Complete set gemonteerd te Dodewaard. 
Spoiler met zijfenders, bodystyling, spatborden, 
achterkalf en traanplaat voor en achter de 
schotel (let op! Altijd overspuiten). De spoiler 
en zijfenders zijn bedoeld voor trekkers, deze 
steken 22cm achter het voertuig uit. Voor de 
zijfenders zijn er 2 types. De korte zijfender 
loopt tot bovenzijde chassis en is bedoeld voor 
scharnierbare panelen. De lange zijfender loopt 
tot onderzijde cabine en is bedoeld voor de vaste 
panelen. Complete setprijs inclusief montage te 
Dodewaard

 € 5.750 F Y  € 1.350 n.v.t.

Iveco



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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Bakwagen dubbel cabine   

Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven Spuiten Monteren

27.70ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 82 / 105cm, 
breedte 225cm

 € 1.150 A #  € 550  € 175

27.71ID Zijfenderset passend bij spoiler 27.70ID, totale 
breedte 225cm

 € 400 A #  € 185  € 100

27.80ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 82 / 105cm, 
breedte 208cm

 € 1.150 A #  € 550  € 175

27.82ID Zijfenderset passend bij spoiler 27.80ID, totale 
breedte 210 c

 € 400 A #  € 185  € 100

27.40ID 3D spoiler vaste hoogte 60cm, breedte 190cm  € 900 A #  € 550  € 150

 

3027 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Trekker dubbel cabine   

Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven

27.80ID 3D spoiler hoogte instelbaar van 82 / 105cm, 
breedte 208cm

 € 1.150 A #  € 550  € 175

27.81ID Zijfenderset passend bij spoiler 27.80ID, totale 
breedte 210cm. Diepte 22cm

 € 550 A #  € 275  € 100

Zonneklep

3027 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Trekkerset Complete set gemonteerd te Dodewaard. 
Spoiler met zijfenders, bodystyling, spatborden, 
achterkalf en traanplaat voor en achter de 
schotel (let op! Altijd overspuiten). De spoiler 
en zijfenders zijn bedoeld voor trekkers, de 
zijfenders steken 22cm achter het voertuig 
uit. Complete setprijs inclusief montage te 
Dodewaard

 € 5.950 F Y  € 1.350 n.v.t.

Iveco Eurocargo

Korte cabine

Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven Spuiten Monteren

EC1318 3D spoiler, hoogte instelbaar van 55cm tot 85cm, 
breedte 195cm

 € 1.350 G X  € 525  € 175

EC1319 Zijspoilerset t.b.v. spoiler EC1318, diepte gelijk 
luchtfilter, totale breedte 230cm

 € 1.100 G X  € 225  € 100

Iv
ec

o



19

Zonneklep Spuiten Monteren

5134 + Zonneklep smoke, met steunen (excl. toplamp 
504047264)

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Slaap cabine
Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven)   

EC1316 3D spoiler, vaste hoogte van 76cm, breedte 195cm  € 1.250 G X  € 525  € 175

EC1317 Zijspoilerset t.b.v. spoiler EC1316, diepte gelijk 
luchtfilter, totale breedte 230cm

 € 950 G X  € 225  € 100

EC1320 3D spoiler, hoogte instelbaar van 67cm tot 95cm, 
breedte 195cm

 € 1.650 G X  € 525  € 175

EC1321 Zijspoilerset t.b.v. spoiler EC1320, diepte gelijk 
luchtfilter, totale breedte 230cm. Let op, zijkant 
zit een “bultje” in, voor “oude” zijkant Eurocargo.

 € 1.100 G X  € 225  € 100

Zonneklep

5134 + Zonneklep smoke, met steunen (excl. toplamp 
504047264)

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Medium Roof
Spoilers en zijfenders

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven   

EC1323 Zijspoilerset, totale breedte 230cm  € 1.350 G X  € 360  € 175

EC1322 3D spoiler aansluitend op zijfenderset EC1323, 
hoogte 35cm 

 € 1.100 G X  € 360  € 150

EC1327 3D spoiler aansluitend op zijfenderset EC1323, 
hoogte 50cm 

 € 1.100 G X  € 360  € 150

EC1358 3D spoiler, hoogte instelbaar  € 1.200 G X  € 360  € 150

Zonneklep

5136 + Zonneklep smokekleurig, inclusief 
bevestigingsmateriaal

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Crew cab
Spoilers

Bij orderintake s.v.p. kleur IC194 of IC334 aangeven)   

EC1373 3D spoiler, hoogte instelbaar  € 1.500 G X  € 525  € 175

Iveco



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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Iveco Stralis AD   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

IS-1650 3D verstelbare dakspoiler van 62cm tot 88cm, 
breedte 222cm

 € 1.550 A X  € 650  € 150

IVEC-1319 Zijfenders voor spoiler IS-1650, totale breedte 
250cm

 € 1.100 A X  € 325  € 100

ET1333 3D spoiler, vaste hoogte 77cm vanaf stalen 
dakplaat, breedte 212cm

 € 1.350 G X  € 525  € 150

ET1334 Zijspoilers t.b.v. spoiler ET1333, 87cm hoog, 16cm 
diep, totale 250cm breed

 € 1.100 G X  € 225  € 100

Zonneklep

5135 + Zonneklep smokekleurig, inclusief 
bevestigingsmateriaal

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Iveco Stralis AT   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

ET1328 3D spoiler, hoogte instelbaar van 67cm tot 97cm, 
breedte 212cm

 € 1.700 G X  € 525  € 175

ET1329 Zijfenders t.b.v. spoiler ET1328, diepte 16cm, 
totale breedte 250cm

 € 1.100 G X  € 225  € 100

5135 + Zonneklep smokekleurig, inclusief 
bevestigingsmateriaal

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Medium Roof
Spoilers en zijfenders

ET1337 3D spoiler, hoogte instelbaar van 28cm tot 40cm, 
breedte 247cm

 € 1.350 G X  € 525  € 175

ET1338 Zijspoilerset t.b.v. spoiler ET1337  € 1.200 G X  € 225  € 100

Zonneklep

5135 + Zonneklep smokekleurig, inclusief 
bevestigingsmateriaal

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Iveco Stralis AS Cube   

Trekker slaapcabine laag dak
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

IS1641 3D spoiler, hoogte instelbaar van 380cm tot 
460cm, breedte 245cm

 € 1.450 G X  € 250  € 150

IS1642 Zijspoilerset t.b.v. spoiler IS1641  € 1.200 G X  € 250  € 150

Iv
ec

o



21

Iveco



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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assortiment
man

MAN TGE   

Bakwagen (hoogte af chassis > dak 159cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

VWCR17-40/CW 3D spoiler, hoogte > dak 40cm, breedte 208cm  € 660 D #  € 185  € 100

VWCR17-ZFM/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-40/CW, totale 
breedte 208cm

 € 425 D #  € 360  € 150

VWCR17-50/CW 3D spoiler, hoogte > dak 50cm, breedte 208cm  € 670 D #  € 185  € 100

VWCR17-ZFM/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-50/CW, totale 
breedte 208cm

 € 425 D #  € 360  € 150

VWCR17-60/CW 3D spoiler, hoogte > dak 60cm, breedte 208cm  € 670 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFM/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-60/CW, totale 
breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-65/CW 3D spoiler, hoogte > dak 65cm, breedte 208cm  € 680 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-70/CW, totale 
breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-75/CW 3D spoiler, hoogte > dak 75cm, breedte 208cm  € 680 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-80/CW, totale 
breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-85/CW 3D spoiler, hoogte > dak 85cm, breedte 208cm  € 690 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-90/CW, totale 
breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-95/CW 3D spoiler, hoogte > dak 95cm, breedte 208cm  € 700 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-40/CW, totale 
breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

Zonneklep

3126 Integraal model zonneklep voor bus en chassis 
cabine, smokekleurig

 € 295 A X> n.v.t.  € 100

M
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MAN TGL / TGM -C
Korte cabine (TGL; hoogte af chassis\dak 179cm, chassis\goot 168cm) 
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

74-110 3D spoiler, hoogte verstelbaar van 77\101cm (af 
goot). Breedte 223cm

 € 995 A #  € 650  € 150

74-111 Zijfenderset bij spoiler 74-110, diepte 15cm, 
breedte 236cm

 € 795 A #  € 300  € 150

74-111TGM Zijfenderset bij spoiler 74-110, diepte 15cm, 
breedte 236cm, TGM cabine

 € 795 A #  € 300  € 150

74-112 Zijfenderset bij spoiler 74-110, diepte 25cm, 
breedte 250cm

 € 795 A #  € 350  € 150

74-112TGM Zijfenderset bij spoiler 74-110, diepte 25cm, 
breedte 250cm, TGM cabine

 € 795 A #  € 350  € 150

Zonneklep

5118 + Zonneklep, integraal model, kleur smoke, met 
steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150

TGL / TGM -L
Lange lage cabine   

Spoilers Spuiten Monteren

M1070 3D spoiler, origineel lijkend model  € 1.600 F X  € 500  € 150

M1055 3D spoiler met zijfenders. Zijfenders wegklapbaar, 
origineel lijkend model

 € 2.700 F X  € 800  € 275

Zonneklep

5117 + Zonneklep, integraal model, kleur smoke, met 
steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Crew Cab   

Spoilers

H1365CC 3D spoiler, verstelbaar van 71\91cm (af goot). 
Breedte 232cm

 € 1.195 A  € 550  € 150

TGL / TGM -LX   

Lange hoge cabine
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

74-280 3D spoiler, vaste hoogte 55cm (af dak), breedte 
241cm, kleur RAL 9010

 € 1.295 A #  € 550  € 150

74-281 Vaste zijfenderset passend bij spoiler 74-
280, bakwagen-uitvoering. (Let op! 2 type 
spatbordrondingen)

 € 795 A #  € 350  € 150

74-282 Vaste zijfenderset passend bij spoiler 74-280, 
trekkeruitvoering

 € 875 A #  € 375  € 150

Zonneklep

5113 + Zonneklep, integraal model, kleur smoke, met 
steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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TGS-M
(hoogte af chassis\dak 211cm, chassis\goot 190cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

74-220 3D spoiler, hoogte verstelbaar van 70\101cm (af 
dak). Breedte 250cm

 € 1.395 A #  € 550  € 150

74-221 Zijfenderset passend bij spoiler 74-220 / 74-230 
/ 74-240

 € 795 A #  € 300  € 150

74-230 3D-spoiler, vaste hoogte 55cm (af dak), Breedte 
245cm

 € 1.195 A #  € 550  € 150

74-240 3D-spoiler, vaste hoogte 45cm (af dak), Breedte 
245cm

 € 1.195 A #  € 550  € 150

Zonneklep

5114 + Zonneklep, smokekleurig integraal model, met 
steunen

 € 325 A X n.v.t.  € 150

TGS-L   

Lange lage cabine
Spoilers Spuiten Monteren

H1365 3D spoiler, verstelbaar van 71\91cm. Breedte 
232cm, diepte 12 c

 € 1.295 A  € 550  € 150

M1055 3D spoiler met zijfenders. Zijfenders wegklapbaar, 
origineel lijkend model

 € 2.595 F X  € 600  € 275

Zonneklep

5117 + Zonneklep, integraal model, kleur smoke, met 
steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150

TGS / TGS -L   

Crew Cab   

Spoilers Spuiten Monteren

H1365CC 3D spoiler, verstelbaar van 71\91cm (af goot). 
Breedte 232cm

 € 1.195 A 550 150
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TGS-LX   

Lange hoge cabine
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

74-280 3D spoiler, vaste hoogte 55cm (af dak), breedte 
241cm, kleur RAL 9010

 € 1.195 A #  € 550  € 150

74-281 Vaste zijfenderset passend bij spoiler 74-
280, bakwagen-uitvoering. (Let op! 2 type 
spatbordrondingen)

 € 795 A #  € 350  € 150

74-282 Vaste zijfenderset passend bij spoiler 74-280, 
trekkeruitvoering

 € 875 A #  € 375  € 150

Zonneklep

5113 + Zonneklep, integraal model, kleur smoke, met 
steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150

TGX- XL   

Spoilers Spuiten Monteren

74-320 3D spoiler, vaste hoogte 60cm (af dak). Breedte 
248cm

 € 1.195 A #  € 550  € 150

Zonneklep

5116 + Zonneklep, smokekleurig integraal model, met 
steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150

TGX-XLX   

Spoilers Spuiten Monteren

M21362826 3D spoiler met zijfenders. Zijfenders wegklapbaar, 
origineel lijkend model

 € 2.695 F  € 725  € 350

TGX- XXL   

Spoilers Spuiten Monteren

M1053 3D spoiler met zijfenders. Zijfenders wegklapbaar, 
origineel lijkend model

 € 2.695 F X  € 725  € 250

5110 + Zonneklep, smokekleurig, integraal model, met 
steunen

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Elk type model MAN   

Bodystyling en toebehoren Spuiten Monteren

Veap bodystyling voor elke configuratie en 
wielbasis

 € 2.400 G  € 550  € 400

Zonneklep

Plexi Enkel plexi van zonneklep voor vervanging  
bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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assortiment
mercedes-benz

Mercedes-Benz Sprinter   

Bakwagen (hoogte af chassis > dak 164cm tot goot 159cm)
Spoilers en zijfenders in kleur DB9147 Spuiten Monteren

MS-3010 3D spoiler, hoogte instelbaar van 60cm tot 75cm, 
breedte 200cm

 € 850 D #  € 425  € 150

MS-3011 Zijfenders voor spoiler MS-3010, totale breedte 
208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.38MB 3D spoiler, hoogte > dak 38cm (44 goot),  
breedte 172cm incl. koelmotorversteviging

 € 650 D #  € 360  € 150

34.45MB 3D spoiler, hoogte > dak 45cm (50 goot),  
breedte 208cm

 € 650 D #  € 360  € 150

34.46MB Zijfenders voor spoiler 34.45MB,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.60MB 3D spoiler, hoogte > dak 57,5cm (62,5 goot), 
breedte 208cm

 € 650 D #  € 360  € 150

34.76MB Zijfenders voor spoiler 34.60MB,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.65MB 3D spoiler, hoogte > dak 65cm (70 goot),  
breedte 208cm

 € 650 D #  € 360  € 150

34.76MB Zijfenders voor spoiler 34.65MB,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.75MB 3D spoiler, hoogte > dak 72cm (77 goot),  
breedte 208cm

 € 660 D #  € 360  € 150

34.76MB Zijfenders voor spoiler 34.75MB,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.85MB 3D spoiler, hoogte > dak 83cm (88 goot),  
breedte 208cm

 € 680 D #  € 360  € 150

34.86MB Zijfenders voor spoiler 34.85MB,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.95MB 3D spoiler, hoogte > dak 95cm (100 goot),  
breedte 208cm

 € 690 D #  € 360  € 150

34.86MB Zijfenders voor spoiler 34.95MB,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

1366 3D spoiler, hoogte > dak 65cm, breedte 168cm  € 710 A X  € 360  € 150
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Zonneklep Spuiten Monteren

3052 Integraal model zonneklep voor bus en chassis 
cabine, smokekleurig

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Verlengde achterwand korte cabine   

27.VAW (mr/zr) Verlengde achterwand; Originele achterwand 
wordt ddels verwijderd, verdiepte achterwand 
(22cm) wordt verlijmd. Binnenzijde met vilt 
bekleed, met aflegvak. Verkrijgbaar met of zonder 
ruit. (Geen meerprijs)

 € 1.995 G Y  € 450 n.v.t.

Tip Kan i.c.m. spoiler MS-3020 & zijfenders MS-3021

Trekker korte cabine (hoogte af chassis 164cm)
Spoilers en zijfenders

MS-3020 3D spoiler, hoogte instelbaar van 60 tot 90cm, 
breedte 208cm, diepte 23cm 

 € 1.195 E #  € 450  € 150

MS-3021 Zijfenders voor spoiler MS-3020, totale breedte 
208cm, diepte 23cm. De spoiler en zijfenders zijn 
bedoeld voor trekkers, deze steken 23cm achter 
het voertuig uit.

 € 595 E #  € 225  € 100

BSK Zijafscherming / bodystyling  € 1.100 G Y  € 350 n.v.t.

MS3500+ZF 3D spoiler met zijfenders (trekker) hoogte 42cm, 
zijfenders diepte 25cm

 € 1.795 F Y  € 825

MS3500BSK Bodystylingkit, bestaande uit zijpanelen voor 
de wielen, spatborden en achterkalf (altijd 
overspuiten). De spoiler en zijfenders zijn 
bedoeld voor trekkers, deze steken 25cm achter 
het voertuig uit. Complete set monteren > 
Spoiler, zijfenders, bodystyling, achterkalf en 
traanplaat. Complete setprijs inclusief montage 
te Dodewaard

 € 6.750 F Y  € 1.350 n.v.t.

Korte cabine
Deepsleeper   

STF038 Deepsleeper Mercedes-Benz Sprinter korte 
cabine. Achterzijde van de cabine wordt 
verwijderd, hier wordt een extra slaapplaats 
gemonteerd. Specificaties: Binnenzijde volledig 
bekleed, matras 193*70cm, binnenverlichting en 
opbergvakken. Extra gewicht 143KG, diepte 80cm. 
Let op! Overspuitkwaliteit; houdt rekening met 
spuitkosten.

 € 3.950 F Y  € 780 n.v.t.

optie Dakluik met verduisteringsgordijn  € 650 N Y

optie Standkachel, inclusief montage  € 1.425 F Y

optie Gordijnen voor in voorzijde van cabine  € 450 F Y

3052 Integraal model zonneklep voor bus en chassis 
cabine, smokekleurig

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

MS-2030 3D spoiler, hoogte instelbaar 82/105cm, breedte 
208cm, kleur DB9147

 € 1.200 E #  € 550  € 150

MS-2032 Zijfenderset passend bij spoiler MS-2030 
(trekkeruitvoering)

 € 750 E #  € 275  € 150
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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(kastenwagen) Busuitvoering H2   

Bij order aangeven of het een enkele schuifdeur betreft of een dubbeldeurs. Spuiten Monteren

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men in 
deze bedstee wilt slapen, kan de matras worden 
ingeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 meter 
hoogte over in laadruimte.

 € 1.500 E  € 250

OS feet Opklapbaar “voetenplankje” boven bijrijderstoel 
voor meer slaapruimte

 € 125 E

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

TIP Dubbel cabines, separatiewanden: abk-
kunststoffen.nl of multi-cab.eu 

Dubbel chassiscabine 
Spoilers en zijfenders

MS-3035 3D spoiler, vaste hoogte van 75cm, breedte 210cm  € 900 E #  € 550  € 150

MS-3030 3D spoiler, hoogte instelbaar van 65 tot 95cm, 
breedte 210cm

 € 1.195 E #  € 550  € 150

MS-3031 Zijfenderset passend bij spoiler MS-3030 
Trekkeruitvoering (26cm diep)

 € 595 E #  € 275  € 100

MS-3032 Zijfenderset passend bij spoiler MS-3030 & MS-
3035 Bakwagen-uitvoering

 € 495 E #  € 185  € 100

MS3550DC+ZF 3D spoiler met zijfenders (trekker) hoogte 50cm, 
zijfenders diepte 25cm

 € 1.895 F #  € 500  € 250

Zonneklep

3052 Integraal model zonneklep voor bus en chassis 
cabine, smokekleurig

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Bodystyling en toebehoren

BSK Zijafscherming / bodystyling  € 1.100 G Y  € 350 n.v.t.

MS3500BSK Bodystylingkit, bestaande uit zijpanelen voor 
de wielen, spatborden en achterkalf (altijd 
overspuiten). De spoiler en zijfenders zijn 
bedoeld voor trekkers, deze steken 25cm achter 
het voertuig uit. Complete set monteren > 
Spoiler, zijfenders, bodystyling, achterkalf en 
traanplaat. Complete setprijs inclusief montage 
te Dodewaard

 € 6.995 F Y  € 1.350 n.v.t.
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Mercedes-Benz Actros 2013   

Classic Space trekker (Hoogte vloer en breedte cabine doorgeven)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

1630 freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders voor 
Classic Space vlakke vloer

 € 2.400 G X  € 950  € 400

1632 freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders voor 
Classic Space vloer 17cm 

 € 2.400 G X  € 950  € 400

1633 freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders voor 
Classic Space vloer 32cm

 € 2.400 G X  € 950  € 400

Stream Space trekker (Hoogte vloer en breedte cabine doorgeven)
Spoilers en zijfenders

1621 freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders Stream 
Space, vlakke vloer, 2.3 breed

 € 2.400 G X  € 950  € 400

1624 freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders Stream 
Space, 17cm vloer, 2.3 breed

 € 2.400 G X  € 950  € 400

1623 freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders Stream 
Space, 32cm vloer, 2.3 breed

 € 2.400 G X  € 950  € 400

1620 freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders Stream 
Space, vlakke vloer, 2.5 breed

 € 2.400 G X  € 950  € 400

Bodystyling en toebehoren

MB1259 Bodystyling Mercedes-Benz Actros wielbasis 
3400 (overspuitkwaliteit)

 € 2.395 F Y  € 550  € 500

MB1260 Bodystyling Mercedes-Benz Actros wielbasis 
3700 (overspuitkwaliteit)

 € 2.395 F Y  € 550  € 500

MB1262 Bodystyling Mercedes-Benz Actros wielbasis 
4000 (overspuitkwaliteit)

 € 2.395 F Y  € 550  € 500

Mercedes-Benz Antos
Freddie air management: speciaal ontworpen spoilerset voor optimale besparing. Spoilers zijn in hoogte verstelbaar met 
vaste zijfenders. Genoemde dieptes zijn af lasnaad, af achterzijde cabine + 4cm

Antos S cabine (320mm tunnel)   

Bakwagen korte cabine
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

MBANS-55_90 Spoiler & zijfenders, hoogte 55cm tot 80cm, 
breed 245cm, diep 12cm

 € 1.300 E # 600 300

MBANS-ZF Zijfenders behorend bij MBANS-55_90, breed 
245cm, diep 12cm

 € 700 E # 350 100

1652 3D spoiler, hoogte 50cm tot 75cm, breedte 228cm  € 950 G X 550 150

Trekker korte cabine   

Spoilers en zijfenders

1653 Freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders, hoogte 
verstelbaar van 55cm tot 85cm, breedte 244cm, 
diepte 42cm

 € 2.500 G X  € 950  € 400
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Mercedes-Benz Antos M cabine (320mm tunnel) 
Bakwagen lange cabine
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

MBANM-60_80 3D spoiler hoogte verstelbaar van 56cm tot 
80cm, Breedte 245cm

 € 1.400 E #  € 600  € 300

MBANM-ZFkrt Zijfenders behorend bij MBANM-60_90, 2cm diep 
245 breed.

 € 700 E #  € 350  € 100

MBANM-ZFLng Zijfenders behorend bij MBANM-60_90, 11cm diep 
245 breed.

 € 750 E #  € 350  € 100

Trekker lange cabine   

Spoilers en zijfenders

1663 Freddie 3D spoiler met wegklapbare zijfenders, hoogte 
verstelbaar van 75cm tot 95cm, breedte 244cm, 
diepte 42cm.

 € 2.600 G X  € 1.050  € 400

Mercedes-Benz Atego 
Korte cabine (Eventueel met 18cm verlengde achterwand) 

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

1264 3D spoiler, hoogte 63cm tot 86cm, breedte 
230cm, zijfenders mogelijk

 € 795 E X  € 550  € 150

MA180 Zijfenderset passend bij spoiler 1264, 18cm diep 
voor trekkers (breed 241cm)

 € 795 E $  € 185  € 150

MA180 euro6 Zijfenderset passend bij spoiler 1264, 18cm diep 
(breed 241cm)

 € 795 E $  € 185  € 150

BAC123 Zijfenderset passend bij spoiler 1264, 10cm diep 
voor bakwagens

 € 795 E $  € 185  € 150

MA2020 3D volumewagenspoiler. Hoogte (af regengoot) 
134cm, totale breedte 247cm

 € 1.195 E #  € 500  € 150

MA2021 Zijfenderset passend bij spoiler MA2020  € 595 E #  € 200  € 150

Slaapcabine met laag dak   

Spoilers en zijfenders

1269 3D spoiler, hoogte 63cm tot 86cm, breedte 
230cm, zijfenders mogelijk

 € 950 G X  € 550  € 175

BAC123 Zijfenderset passend bij spoiler 1269, 10cm diep  € 795 E $  € 185  € 150

MA180 Zijfenderset passend bij spoiler 1269, 18cm diep 
(breed 241cm)

 € 795 E $  € 185  € 150
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Slaapcabine met verhoogd dak   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

1260 3D spoiler, hoogte 63cm tot 86cm, breedte 
230cm, zijfenders mogelijk

 € 1.050 G X  € 550  € 150

MA190 Zijfenderset passend bij spoiler 1260, 18cm diep  € 1.050 G #  € 185  € 150

Zonneklep

5125 / 5128 Zonneklep smokekleurig, integraal model, 
daksteunen, zonder / met frontspiegel

 € 325 A X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Oudere types op aanvraag nog leverbaar, vraag afdeling verkoop
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

32 Mitsubishi Fuso “S, small/city” Canter   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

7670 3D spoiler, hoogte 70cm (226cm af chassis), 
breedte 195cm

 € 670 E Y  € 360  € 200

7671 Zijfenderset passend bij spoiler 7670  € 420 E Y  € 185  € 100

Mitsubishi Fuso “C, comfort” Canter   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

7650 3D spoiler, hoogte 70cm, breedte 208cm  € 670 E $  € 360  € 150

7651 Zijfenderset passend bij dakspoiler 7660, met 
uitsparing koelreservoir aan bestuurderszijde, 
met kanteluitsparing passagierszijde.

 € 420 E $  € 185  € 100

7652 Zijfenderset passend bij dakspoiler 7660, ZONDER 
uitsparing koelreservoir aan bestuurderszijde. 
met kanteluitsparing aan passagierszijde.

 € 420 E $  € 185  € 100

7653 Zijfenderset passend bij spoiler 7650  
(Canter TF, kanteluitsparing links)

 € 420 E $  € 185  € 100

7660 3D spoiler, hoogte 90cm, breedte 208cm  € 690 E $  € 360  € 150

7661 Zijfenderset passend bij dakspoiler 7660, met 
uitsparing koelreservoir aan bestuurderszijde, 
met kanteluitsparing passagierszijde.

 € 440 E $  € 185  € 100

7662 Zijfenderset passend bij dakspoiler 7660, ZONDER 
uitsparing koelreservoir aan bestuurderszijde. 
met kanteluitsparing aan passagierszijde.

 € 440 E $  € 185  € 100

7663 Zijfenderset passend bij spoiler 7660  
(rechts geen uitsparing, kanteluitsparing links)

 € 440 E $  € 185  € 100

Zonneklep

5105 Zonneklep, integraal model, smokekleurig, 
daksteunen

 € 275 E X n.v.t.  € 150

assortiment
mitsubishi
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33Mitsubishi Fuso Canter 2005
Dubbel chassiscabine   

Spoilers

Uitsluitend inclusief montage te Dodewaard Spuiten Monteren

MF-2030* 3D spoiler, hoogte instelbaar 82/105cm,  
breedte 208cm

 € 1.295 E Y  € 550

MF-2040* 3D spoiler vaste hoogte 60cm, breedte 190cm  € 995 E Y  € 350

M
itsubishi



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

34 Nissan Primastar   

Zonneklep Spuiten Monteren

3034 Zonneklep smokekleurig, zijmontage  € 275 A X>  € 100

Nissan cabstar 2006 / Nissan NT 400 2014   

(Hoogte af chassis 139cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

26.75NC 3D spoiler vaste hoogte 76cm, breedte 200cm  € 670 E #  € 360  € 150

26.76NCZF Zijfenderset passend bij spoiler 26.75NC  € 410 E #  € 185  € 100

26.95NC 3D spoiler vaste hoogte 95cm, breedte 200cm  € 690 E #  € 360  € 150

26.76NCZF Zijfenderset passend bij spoiler 26.95NC  € 410 E #  € 185  € 100

Zonneklep

5106 Zonneklep smokekleurig, zijmontage  € 300 A X  € 100

Nissan cabstar 2006
Dubbel chassiscabine
Spoilers Spuiten Monteren

26.85NC DC 3D spoiler vaste hoogte 77cm, breedte 200cm  € 900 E #  € 500  € 150

Nissan NT 500 2014   

Hoogte af chassis; 154cm tot lasnaad, 173cm tot bovenzijde dak 
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

29.60NT 3D spoiler, hoogte instelbaar van 64cm tot 90cm, 
breedte 220cm

 € 850 A #  € 550  € 175

29.61NT Zijfenderset passend bij spoiler 29.60  € 450 A #  € 185  € 100

assortiment
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35Nissan Atleon   

Smalle cabine 110 (hoogte af chassis 176cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

24.56AT 3D spoiler vaste hoogte 56cm, breedte gelijk aan 
cabine ca 190cm

 € 895 E #  € 360  € 150

24.56ZFAT Zijfenderset passend bij spoiler 24.56AT  € 640 E #  € 185  € 100

24.41AT 3D spoiler vaste hoogte 41cm, breedte gelijk aan 
cabine ca 190cm

 € 895 E #  € 360  € 150

24.41ZFAT Zijfenderset passend bij spoiler 24.41AT  € 640 E #  € 185  € 100

Zonneklep

5108 / 5103 Zonneklep Atleon, smoke, daksteunen, met / 
zonder frontspiegel

 € 325 A X  € 150

Brede cabine 150   

Zonneklep

5104 Zonneklep Atleon, daksteunen  € 325 A X  € 150

Oudere types op aanvraag nog leverbaar, vraag afdeling verkoop

Spuiten Monteren

N
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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assortiment
opel

Opel Vivaro   

Zonneklep Spuiten Monteren

3034 Zonneklep smokekleurig, zijmontage  € 275 A X> n.v.t.  € 100

Opel Movano 2010   

Bakwagen (hoogte af chassis 157)
Spoilers en zijfenders in kleur 389 Spuiten Monteren

28.60OM 3D spoiler hoogte instelbaar van 55cm tot 90cm, 
breedte 198cm 

 € 750 A #  € 425  € 150

28.52OM Zijfenderset passend bij spoiler 28.60, breedte 
198cm

 € 400 A #  € 185  € 100

28.30XL 3D spoiler, vaste hoogte 95cm breedte 208cm  € 680 A #  € 360  € 150

28.31HZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30XL  € 400 A  € 185  € 100

28.30H 3D spoiler, vaste hoogte 85cm breedte 208cm  € 670 A #  € 360  € 150

28.31HZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30H  € 400 A  € 185  € 100

28.30M 3D spoiler, vaste hoogte 70cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

28.31MZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30M & L  € 400 A  € 185  € 100

28.30L 3D spoiler, vaste hoogte 55cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

28.31MZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30M &L  € 400 A  € 185  € 100

28.30L40 3D spoiler, vaste hoogte 40cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

Zonneklep

3064 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Verlengde achterwand korte cabine   

27.VAW (mr/zr) Verlengde achterwand; Originele achterwand 
wordt ddels verwijderd, verdiepte achterwand 
(22cm) wordt verlijmd. Binnenzijde met vilt 
bekleed, met aflegvak. Verkrijgbaar met of zonder 
ruit. (Geen meerprijs)

 € 1.995 G Y  € 450 n.v.t.

Tip Kan i.c.m. spoiler 28.90 & zijfenders 28.91
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37(kastenwagen) Busuitvoering H2   

Spuiten Monteren

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, wordt de matras 
neergeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 
meter hoogte over in laadruimte.

 € 1.500 E  € 250

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Trekker korte cabine (hoogte af chassis 157cm) 

Spoilers en zijfenders in kleur 389

28.90RM 3D spoiler hoogte instelbaar van 60cm tot 100cm, 
breedte 208cm, diep 22cm

 € 890 A #  € 550  € 150

28.91RM Zijfenderset lang passend bij spoiler 28.90, 
breedte 210cm, diepte 22cm

 € 450 A #  € 185  € 100

Bakwagen dubbel cabine (hoogte af chassis 157cm) 

Spoilers en zijfenders in kleur 389

28.80RM 3D spoiler hoogte instelbaar van 55cm tot 85cm, 
breedte 208cm

 € 1.150 E #  € 550  € 175

Trekker dubbel cabine (hoogte af chassis 157cm) 

Spoilers en zijfenders in kleur 389

28.80RM 3D spoiler hoogte instelbaar van 55cm tot 85cm, 
breedte 208cm

 € 1.150 E #  € 550  € 175

28.81RM Zijfenderset passend bij spoiler 27.80RM, totale 
breedte 210cm. Diepte 20cm

 € 550 E #  € 185  € 100
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

38 Peugeot Boxer   

(hoogte af chassis 156cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

23-2440 Vaste 3-D spoiler, hoogte 40cm, breedte 206cm  € 650 D #  € 360  € 150

23-2441 Zijfenderset passend bij 23-2440  € 410 D #  € 185  € 100

23-2442 Vaste 3-D spoiler, hoogte 40cm,  
breedte 206cm, diepte 7cm (plancher)

 € 650 D #  € 360  € 150

23-2443 Zijfenderset passend bij 23-2442,  
diepte 7cm (plancher)

 € 410 D #  € 185  € 100

23-2460 Vaste 3-D spoiler, hoogte 60cm, breedte 206cm  € 650 D #  € 360  € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2460  € 410 D #  € 185  € 100

23-2475 Vaste 3-D spoiler, hoogte 75cm, breedte 206cm  € 660 D #  € 360  € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2475  € 410 D #  € 185  € 100

23-2485 Vaste 3-D spoiler, hoogte 85cm, breedte 206cm  € 670 D #  € 360  € 150

23-2476 Zijfenderset passend bij 23-2485  € 410 D #  € 185  € 100

23-24100 Vaste 3-D spoiler, hoogte 100cm, breedte 206cm  € 670 D #  € 360  € 150

23-24101 Zijfenderset passend bij 23-24100  € 410 D #  € 185  € 100

Zonneklep

3063 Zonneklep, integraal, smoke, hoog en laag dak, 
zijmontage

 € 275 A X>  € 100

assortiment
peugeot
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39(kastenwagen) Busuitvoering H2   

Spuiten Monteren

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, wordt de matras 
neergeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 
meter hoogte over in laadruimte

 € 1.500 E  € 250

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Dubbel chassiscabine   

Spoilers

CPF-3030 3D spoiler, hoogte instelbaar van 65 tot 95cm, 
breedte 210cm. Uitsluitend inclusief montage  
te Dodewaard

 € 1.395 E Y  € 550

Peugeot



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

40 Renault Master 2010   

Bakwagen (hoogte af chassis 157cm)
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

Bij orderintake s.v.p. kleur Glacier White of Mineral White aangeven

28.60RM 3D spoiler hoogte instelbaar van 55cm tot 90cm, 
breedte 198cm 

 € 750 A #  € 425  € 150

28.52RM Zijfenderset passend bij spoiler 28.60,  
breedte 198cm

 € 400 A #  € 185  € 100

28.30XL 3D spoiler, vaste hoogte 95cm breedte 208cm  € 680 A #  € 360  € 150

28.31HZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30XL  € 400 A  € 185  € 100

28.30H 3D spoiler, vaste hoogte 85cm breedte 208cm  € 670 A #  € 360  € 150

28.31HZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30H  € 400 A  € 185  € 100

28.30M 3D spoiler, vaste hoogte 70cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

28.31MZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30M & L  € 400 A  € 185  € 100

28.30L 3D spoiler, vaste hoogte 55cm breedte 208cm  € 650 A #  € 360  € 150

28.31MZF Zijfenderset passend bij spoiler 28.30M &L  € 400 A  € 185  € 100

28.30L40 3D spoiler, vaste hoogte 40cm breedte 200cm  € 650 A #  € 360  € 150

 

Zonneklep

3064 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

 

Verlengde achterwand korte cabine   

27.VAW (mr/zr) Verlengde achterwand; Originele achterwand 
wordt ddels verwijderd, verdiepte achterwand 
(22cm) wordt verlijmd. Binnenzijde met vilt 
bekleed, met aflegvak. Verkrijgbaar met of zonder 
ruit. (Geen meerprijs)

 € 1.995 G Y  € 450 n.v.t.

Tip Kan i.c.m. spoiler 28.90 & zijfenders 28.91

assortiment
renault
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(kastenwagen) Busuitvoering H2   

Spuiten Monteren

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, wordt de matras 
neergeklapt. In neergeklapte toestand nog 1 
meter hoogte over in laadruimte

 € 1.500 E  € 250

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Trekker korte cabine 
Spoilers en zijfenders

28.90RM 3D spoiler hoogte instelbaar van 60cm tot 100cm, 
breed 208cm, diep 22cm

 € 890 A #  € 550  € 150

28.91RM Zijfenderset lang passend bij spoiler 28.90, 
breedte 210cm, diepte 22cm

 € 450 A #  € 185  € 100

Dubbel cabine   

Spoilers en zijfenders

28.80RM 3D spoiler hoogte instelbaar van 55cm tot 85cm, 
breedte 208cm

 € 1.150 E #  € 550  € 175

28.81RM Zijfenderset passend bij 28.80RM, 208cm breed, 
22cm diep (voor Trekkers)

 € 400 E #  € 185  € 100

Renault Trafic
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

3034 Zonneklep smokekleurig, montage in deurstijl 
(max. snelheid 100 km\h)

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Renault Maxity   

(Hoogte af chassis 139cm)
Spoilers en zijfenders in kleur 389 Spuiten Monteren

Bij orderintake s.v.p. kleur Glacier White of Mineral White aangeven

26.75RM 3D spoiler vaste hoogte 76cm, breedte 200cm  € 670 E #  € 360  € 150

26.76RMZF Zijfenderset passend bij spoiler 26.75NC  € 410 E #  € 185  € 100

26.95RM 3D spoiler vaste hoogte 95cm, breedte 200cm  € 690 E #  € 360  € 150

26.76RMZF Zijfenderset passend bij spoiler 26.95NC  € 410 E #  € 185  € 100

Zonneklep

5106 Zonneklep smoke, zijmontage  € 300 A X  € 100

Dubbel chassiscabine
Spoilers

26.85NC DC 3D spoiler vaste hoogte 77cm, breedte 200cm 
(Dubbel cabine)

 € 900 E #  € 375  € 150

R
enault



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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Renault D-serie (cabine 2.0m) DTI 3; 3.5-7.5 Ton
Hoogte af chassis; 154cm tot lasnaad, 173cm tot bovenzijde dak
Spoilers en zijfenders in kleur Ekla wit Spuiten Monteren

29.60 3D spoiler, hoogte instelbaar van 64cm tot 90cm, 
breedte 220cm

 € 850 A #  € 550  € 175

29.61 Zijfenderset passend bij spoiler 29.60  € 450 A #  € 185  € 100

Renault D-serie (cabine 2.1m) DTI 5 - DTI 8; 10-18Ton / Midlum
Korte cabine
Spoilers en zijfenders

Bij order kleur aangeven Ekla wit (D-serie), Mineral White of Glacier White Spuiten Monteren

63-500 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 17cm

 € 1.195 A #  € 550  € 175

63-510 Zijfenderset passend bij spoiler 63-500  € 650 A #  € 185  € 100

1282 3D spoiler, hoogte instelbaar van 54cm tot 77cm, 
breedte 224cm

 € 1.200 G #  € 550  € 175

1622276RM Zijfenderset passend bij spoiler 1282, aan zijkant 
cabine. (niet aan achterzijde)

 € 750 G #  € 185  € 100

1283RM 3D spoiler met zijfenders (diep 11cm), hoogte van 
57 / 85cm, breedte 230cm

 € 1.750 G #  € 750  € 275

   

Cabine aanpassingen   

Voor de navolgende cabine-aanpassingen geldt dit advies:
*  Voorzijde cabine vering moet verzwaard zijn (18 tons rubber veerunit)
*  Indien voorzijde cabinevering is voorzien van “comfort” vering, extra bij VEAP > HAT122 Cab Mounting Brackets bestellen 

(meerprijs 150,-)
*  2 stuks 1703640 achtervering, achteraf te monteren! (meerprijs 235,- per stuk)
*  Bij een cabine aanpassing is het niet mogelijk om de originele zonneklep en dakluik te gebruiken
*  Ruimte tussen cabine aanpassingen en laadbak minimaal 10cm!
*  Voertuig bestellen met lage luchtinlaat!
Meerprijs voor aanpassen van “hoge” luchtinlaat 425,- netto
*  Voertuig bestellen met stoel/stoel. (uitvoering met 3 stoelen niet mogelijk i.v.m vervallen van gordelpunt.)

Verlengd en verhoogd   

ST025 Verlenging (ca 70cm) van de dagcabine in 
combinatie met een verhoogd dak (80cm). Door 
deze aanpassing ontstaat er aan de voorzijde 
extra kastruimte en aan de achterzijde 2 
slaapplaatsen. Circa 15cm meer binnenruimte dan 
bij de originele lange cabine. Onder het onderste 
bed (69*200) bevindt zich veel opbergruimte. 
Ruimte boven 2e bed 87cm. Deze aanpassing 
wordt alleen door VSU gemonteerd. Extra 
gewicht ca. 250KG, totale breedte 235cm.  
Prijs inclusief montage

 € 8.800 F Y  € 1.100 n.v.t.
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Opties Spuiten Monteren

HAP01 Dakluik met zongordijn, klapbaar  € 650 N Y n.v.t. n.v.t.

1386030 Elektrisch dakluik  € 1.250 N Y n.v.t. n.v.t.

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Beugel met 4 lampen  € 950 F Y n.v.t. n.v.t.

3D spoiler vaste hoogte 40cm  € 795 A Y  € 300 n.v.t.

5171 Speciale zonneklep voor Renault Midlum, 
aangepast en gemonteerd

 € 525 F Y n.v.t. n.v.t.

Lange cabine
Spoilers en zijfenders

63-520 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A #  € 550  € 175

63-521 Zijfenderset passend bij spoiler 63-520  € 650 A #  € 185  € 100

1284 3D spoiler, hoogte instelbaar van 54cm tot 77cm, 
breedte 224cm

 € 1.300 G #  € 550  € 175

1622277RM Zijfenderset passend bij spoiler 1284, aan zijkant 
cabine. (niet aan achterzijde)

 € 750 G #  € 185  € 100

1285RM 3D spoiler met zijfenders (11cm diep), hoogte van 
57 / 85cm, breedte 230 c

 € 1.800 G #  € 750  € 275

Zonneklep

5170 / 5180 Zonneklep, smokekleurig, met steunen, zonder / 
met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Renault D-serie (cabine 2.3m) DTI 5 - DTI 8; 18-26Ton / Premium
Korte cabine
Spoilers en zijfenders

Bij order kleur aangeven Ekla wit (D-serie), Mineral White of Glacier White Spuiten Monteren

63-530 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 17cm

 € 1.195 A #  € 550  € 175

63-531 Zijfenderset passend bij spoiler 63-530  € 650 A #  € 185  € 100

VOL-L01 3D spoiler & zijfenders (diep 18cm), hoogte 57 / 
85cm, breedte 230cm. Zijfenders FL-L01 hebben 
uitsparing voor luchtinlaat; aangeven welke zijde

 € 1.850 G #  € 750  € 275

1264 ren 3D spoiler, verstelbaar, eventueel i.c.m. originele 
zijfenders. Prijs is inclusief aanpassen en 
montage te Dodewaard. 

 € 1.295 A Y  € 550 n.v.t.

Zonneklep

5077 / 5179 Zonneklep, smokekleurig, met steunen, cabine 
zonder / met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

R
enault



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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Global cabine   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

63-540 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A #  € 550  € 175

63-541 Zijfenderset passend bij spoiler 63-540, diepte 
15cm

 € 650 A #  € 185  € 100

VOL-L02 3D spoiler, hoogte instelbaar van 56cm tot 85cm, 
breedte 230cm 

 € 1.200 G #  € 450  € 150

FL-FE-ZF Zijfenderset passend bij spoiler FL-L02 17cm diep, 
9cm achter luchtinlaat. Zijfenders hebben (g)een 
uitsparing voor luchtinlaat; s.v.p. aangeven

 € 750 G #  € 185  € 100

Zonneklep

5077 / 5179 Zonneklep, smokekleurig, met steunen, cabine 
zonder / met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Lange cabine   

Spoilers en zijfenders

63-550 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A #  € 550  € 175

63-551 Zijfenderset passend bij spoiler 63-500  
Diepte 15cm

 € 650 A #  € 185  € 100

FE-L03 3D spoiler, hoogte instelbaar van 56cm tot 85cm, 
breedte 230cm 

 € 1.200 G #  € 450  € 150

FL-FE-ZF Zijfenderset passend bij spoiler FL-L02 17cm diep, 
9cm achter luchtinlaat. Zijfenders hebben (g)een 
uitsparing voor luchtinlaat; s.v.p. aangeven

 € 750 G #  € 185  € 100

1266 3D spoiler, lange lage cabine, hoogte instelbaar. 
Past op originele zijfenders

 € 1.350 E X  € 550  € 150

Zonneklep

5077 / 5179 Zonneklep, smokekleurig, met steunen, cabine 
zonder / met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Slaapcabine / Lange hoge cabine (Privilege / Route)
Spoilers

1482 3D spoiler, verstelbaar, past op vaste korte 
zijfenders

 € 1.600 G X  € 550  € 150

1297 3D spoiler, verstelbaar, past op wegklapbare 
zijfenders 

 € 1.600 G X  € 550  € 150

Zonneklep

5178 Zonneklep, smokekleurig. Aangeven: Met of 
zonder frontspiegel.

 € 325 E X n.v.t.  € 150
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Renault D-serie 2.1 & 2.3
Spuiten Monteren

Plexi Enkel plexi van bovenstaande zonneklep voor 
vervanging bij schade 

 € 225 E X n.v.t.  € 150

Renault T-serie Sleeper & High Sleeper   

Bakwagen
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

1305 Zijfenderset voor bakwagen bestaande uit 3 
delen. Ekla wit.

 € 1.200 E #  € 360  € 150

1300 Verstelbare spoiler van 30cm tot 50cm, passend 
op art. 1305. Ekla wit

 € 975 E #  € 360  € 100

1301 Vaste spoiler passend op zijfenderset 1305, 
hoogte 30cm. Ekla wit

 € 775 E #  € 360  € 100

1306 Modificatieset voor aanpassing originele 
bakwagenspoiler voor art. 1305 Sleeper

 € 250 E # n.v.t.  € 75

1307 Modificatieset voor aanpassing originele 
bakwagenspoiler voor art. 1305 High Sleeper

 € 250 E # n.v.t.  € 75

Renault T-serie Day & Night   

Trekker cabine
Spoilers Spuiten Monteren

1310 3-D Verstelbare spoiler 60 tot 90cm. Lange lage 
cabine incl. zijfenders ekla wit.

 € 2.595 E #  € 950  € 300

Bakwagen cabine   

Spoilers en zijfenders

1311 3-D Verstelbare spoiler van 60cm tot 90cm  € 1.695 A #  € 550  € 200

1312 Zijfenderset voor spoiler 1311 (voor koelwagens 
zijn er evt. diepere zijfenders)

 € 1.295 A #  € 350  € 100

Renault T-serie Day   

Bakwagen cabine   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

1315 3-D Verstelbare spoiler van 60cm tot 90cm  € 1.595 A #  € 550  € 200

1316 Zijfenderset voor dakspoiler 1315  € 1.195 A #  € 350  € 100

Oudere types op aanvraag nog leverbaar, vraag afdeling verkoop

R
enault



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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SCANIA NGS S   

Highline cabine
Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

SCHI_ZF_Top Zijfenders Highline voor boven regengoot,  
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 250  € 150

SCSCab_ZF_Mid Zijfenders “S” cabine voor onder regengoot,  
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 350  € 150

SCHI16-SP Spoiler passend op zijfender SCHI_ZF_Top  € 500  E  € 200  € 100

SC16-ZK-2 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 2 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

SC16-ZK-5 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 5 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

SC16-AD-wide Bumperspoiler Scania met brede bumper  € 425  E  € 250  € 75

SC16-AD-small Bumperspoiler Scania met smalle bumper  € 425  E  € 250  € 75

SC16-BSK-3750-SG Bodystylingkit 3.75WB, origineel model, incl. 
steunen in schuurgelcoat

 € 2.800  E  € 550  € 400

SC16-BSK5150 SG Bodystylingkit 5.15WB, origineel model, incl. 
steunen in schuurgelcoat

 € 3.000  E  € 550  € 500

“Normal” cabine   

Spoilers en zijfenders

SCNO_ZF_Top Zijfenders “Normal” cabine voor boven regengoot, 
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 250  € 150

SCSCab_ZF_Mid Zijfenders “S”cabine” voor onder regengoot,  
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 350  € 150

SCNO16-SP Spoiler passend op zijfender SCNO_ZF_Top  € 500  E  € 200  € 100

SC16-AD-low Bumperspoiler Scania met lage bumper  € 425  E  € 250  € 75

SC16-AD-medium Bumperspoiler Scania met medium bumper  € 425  E  € 250  € 75

Zonneklep

SC16-ZK-2 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 2 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

SC16-ZK-5 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 5 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

assortiment
scania
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SCANIA NGS R
Highline cabine   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

SCHI_ZF_Top Zijfenders Highline voor boven regengoot,  
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 250  € 150

SCRCab_ZF_Mid Zijfenders “R” cabine voor onder regengoot,  
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 350  € 150

SCHI16-SP Spoiler passend op zijfender SCHI_ZF_Top  € 500  E  € 200  € 100

SC16-AD-low Bumperspoiler Scania met lage bumper  € 425  E  € 250  € 75

SC16-AD-medium Bumperspoiler Scania met medium bumper  € 425  E  € 250  € 75

Zonneklep

SC16-ZK-2 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 2 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

SC16-ZK-5 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 5 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

“Normal” cabine   

Spoilers en zijfenders

SCNO_ZF_Top Zijfenders “Normal” cabine voor boven regengoot, 
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 250  € 150

SCRCab_ZF_Mid Zijfenders “R”cabine” voor onder regengoot,  
25cm diep, vaste uitvoering

 € 900  E  € 350  € 150

SCNO16-SP Spoiler passend op zijfender SCNO_ZF_Top  € 500  E  € 200  € 100

Zonneklep

SC16-ZK-2 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 2 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

SC16-ZK-5 Zonneklep 7cm verdiept, als overzetklep op 
originele zonneklep, 5 lampuitsparingen 

 € 350  E  € 250  € 150

SC16-AD-low Bumperspoiler Scania met lage bumper  € 425  E  € 250  € 75

SC16-AD-medium Bumperspoiler Scania met medium bumper  € 425  E  € 250  € 75

SC16-uitlaat-V8 Afwerklijst uitlaat V8  € 115  E  € 75  € 50

Laag dak, slaapcabine   

Spoilers en zijfenders

7880 Zijfenderset, diep 0cm, past niet op originele 
spoiler, 1* verhoogde cabine.

 € 825 E $  € 360  € 150

SCANSpoiler LED Lichtplaat Scania Spoiler  € 650 G n.v.t.  € 150

Scania



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief
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Highline cabine   

Spoilers en zijfenders Spuiten Monteren

7890 Zijfenderset, diep 0cm, past niet op  
originele spoiler. 

 € 925 E $  € 360  € 150

7894 Vlakke spoiler passend tussen zijfenders 7890  € 600 E $  € 150  € 100

7893 Zijfenderset, diep 15cm, past niet op  
originele spoiler. 

 € 1.295 E $  € 400  € 150

7892 Zijfenderset, diep 30cm, past niet op  
originele spoiler. 

 € 1.395 E $  € 550  € 200

7891 Vlakke spoiler passend tussen zijfenders  
7892 & 7893

 € 750 E $  € 185  € 100

Highline cabine & laag dak slaap cabine   

Zonneklep

Zonnekleppen, enkel plexi, montage op originele steunen

5047 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen

 € 160 E X n.v.t.  € 100

5048 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 2 verstralers

 € 160 E X n.v.t.  € 100

5143 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 4 verstralers

 € 160 E X n.v.t.  € 100

Zonnekleppen 80 mm verlengd, enkel plexi, montage op originele steunen

5145 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5147 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 2 verstralers

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5149 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 4 verstralers

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5151 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 5 positielampen 

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5153 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 5 positielampen & 2 verstralers

 € 265 E X n.v.t.  € 100

Topline cabine   

Spoilers

7895 3D spoiler 18cm voor Topline trekker  
(model 2010), voor Mega trailers Als vervanging 
van de origineel gemonteerde spoiler.

 € 750 E X  € 185  € 100

Sc
an

ia



49

Zonneklep

Zonnekleppen, enkel plexi, montage op originele steunen Spuiten Monteren

5140 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen

 € 160 E X n.v.t.  € 100

5141 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 2 verstralers

 € 160 E X n.v.t.  € 100

5144 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 4 verstralers

 € 160 E X n.v.t.  € 100

Zonnekleppen 80 mm verlengd, enkel plexi, montage op originele steunen

5146 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5148 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 2 verstralers

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5150 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 2 positielampen & 4 verstralers

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5152 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 5 positielampen 

 € 265 E X n.v.t.  € 100

5154 Smokekleurig, voorzien van gaten  
voor 5 positielampen & 2 verstralers

 € 265 E X n.v.t.  € 100

Bodystyling en toebehoren

7871 SG Bodystylingkit 3.9WB, origineel model,  
incl. steunen in schuurgelcoat

 € 2.750 E  € 550  € 400

7873 SG Bodystylingkit 3.1WB, origineel model,  
incl. steunen in schuurgelcoat

 € 2.550 E  € 550  € 400

7874 SG Bodystylingkit 3.75WB, origineel model,  
incl. steunen in schuurgelcoat

 € 2.550 E  € 550  € 400

In kleur Meerprijs voor productie van de bodystylingkits 
in Scania-wit 

 € 200 N n.v.t. n.v.t.

Aanpassing Inkorten bovenstaande bodystyling tot  
maximaal 20 c

 € 100 N n.v.t. n.v.t.

Aanpassing Verlengen of inkorten bovenstaande bodystyling 
met minimaal 20 c

 € 400 N n.v.t. n.v.t.

7879 RVS strip in het reliëf van de bodystyling  € 75 E n.v.t.  € 50

7875 Afwerklijst uitlaat lang  € 150 E  € 100  € 50

7876 Afwerklijst uitlaat kort  € 150 E  € 100  € 50

7877 String tussen de spatborden klein  € 125 E  € 100  € 50

7878 String tussen de spatborden groot  € 125 E  € 100  € 50

Oudere types op aanvraag nog leverbaar, vraag afdeling verkoop

Scania



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
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50 Volkswagen T5 & T6   

Spuiten Monteren

28-95T5 3D spoiler, standaard hoogte 95cm,  
breedte 185cm, kleur Candy white

 € 650 D X  € 360  € 150

28-74T5 3D spoiler, standaard hoogte 74cm,  
breedte 185cm, kleur Candy white

 € 660 D X  € 360  € 150

28-T6 ZF Zijfenders voor spoiler 28-74T5, breedte 185cm, 
kleur Candy white

 € 380 D X  € 185  € 100

Volkswagen Crafter 2017   

Bakwagen (hoogte af chassis > dak 159cm)
Spuiten Monteren

VWCR17-40/CW 3D spoiler, hoogte > dak 40cm, breedte 208cm  € 660 D #  € 185  € 100

VWCR17-ZFM/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-40/CW,  
totale breedte 208cm

 € 425 D #  € 360  € 150

VWCR17-50/CW 3D spoiler, hoogte > dak 50cm, breedte 208cm  € 670 D #  € 185  € 100

VWCR17-ZFM/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-50/CW,  
totale breedte 208cm

 € 425 D #  € 360  € 150

VWCR17-60/CW 3D spoiler, hoogte > dak 57cm, breedte 208cm  € 670 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFM/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-60/CW,  
totale breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-65/CW 3D spoiler, hoogte > dak 65cm, breedte 208cm  € 680 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-70/CW,  
totale breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-75/CW 3D spoiler, hoogte > dak 75cm, breedte 208cm  € 680 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-80/CW,  
totale breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-85/CW 3D spoiler, hoogte > dak 85cm, breedte 208cm  € 690 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-90/CW,  
totale breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

VWCR17-95/CW 3D spoiler, hoogte > dak 95cm, breedte 208cm  € 700 D #  € 360  € 150

VWCR17-ZFH/CW Zijfenders voor spoiler VWCR17-40/CW,  
totale breedte 208cm

 € 425 D #  € 185  € 100

3126 Integraal model zonneklep voor bus en chassis 
cabine, smokekleurig

 € 295 A X> n.v.t.  € 100

assortiment
volkswagen
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Verlengde achterwand korte cabine   

Spuiten Monteren

27.VAW (mr/zr) Verlengde achterwand; Originele achterwand 
wordt ddels verwijderd, verdiepte achterwand 
(22cm) wordt verlijmd. Binnenzijde met vilt 
bekleed, met aflegvak. Verkrijgbaar met of zonder 
ruit. (Geen meerprijs)

 € 1.995 G Y  € 450 n.v.t.

Tip Kan i.c.m. spoiler MS-3020 & zijfenders MS-3021

Trekker korte cabine (hoogte af chassis 164cm)
VWCR17TR-60_90/CW 3D spoiler, hoogte instelbaar van 60 tot 90cm, 

breed 208cm, diep 23cm 
 € 1.300 E Y  € 450  € 150

VWCR17TR-ZF/CW Zijfenders voor spoiler VC-3020,  
totale breedte 208cm, diepte 23cm

 € 700 E Y  € 225  € 100

(kastenwagen) Busuitvoering H2/H3   

OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 
separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, kan het matras 
uitgeklapt worden. In neergeklapte toestand nog 
1 meter hoogte over in laadruimte.

 € 1.500 E  € 250

OS feet Opklapbaar “voetenplankje” boven bijrijderstoel 
voor meer slaapruimte

 € 125 E

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Dubbel chassiscabine   

VWCR17DC-65_95/CW 3D spoiler, hoogte instelbaar van 65cm tot 95cm, 
breedte 210cm

 € 1.400 E Y  € 550  € 150

VWCR17DC-ZF/CW Zijfenderset passend bij spoiler MS-3030 
Trekkeruitvoering (26cm diep)

 € 750 E Y  € 275  € 100

Volkswagen Crafter 2006
Bakwagen (hoogte af chassis > dak 164,5cm tot goot 159cm)

Spuiten Monteren

VC-3010 3D spoiler, hoogte instelbaar van 60cm tot 75cm, 
breedte 200cm

 € 850 D #  € 425  € 150

VC-3011 Zijfenders voor spoiler MS-3010,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.38VW CW 3D spoiler, hoogte > dak 38cm (44 goot),  
breedte 172cm incl. koelmotorversteviging

 € 650 D #  € 360  € 150

34.45VW CW 3D spoiler, hoogte > dak 45cm (50 goot),  
breedte 208cm

 € 650 D #  € 360  € 150

34.46VW CW Zijfenders voor spoiler 34.45VW,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.60VW CW 3D spoiler, hoogte > dak 57,5cm (62,5 goot), 
breedte 208cm

 € 650 D #  € 360  € 150

34.76VW CW Zijfenders voor spoiler 34.60VW,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

Volksw
agen
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34.65VW CW 3D spoiler, hoogte > dak 65cm (70 goot),  
breedte 208cm

 € 650 D #  € 360  € 150

34.76VW CW Zijfenders voor spoiler 34.65VW,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.75VW CW 3D spoiler, hoogte > dak 72cm (77 goot),  
breedte 208cm

 € 660 D #  € 360  € 150

34.76VW CW Zijfenders voor spoiler 34.75VW,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.85VW CW 3D spoiler, hoogte > dak 83cm (88 goot),  
breedte 208cm

 € 680 D #  € 360  € 150

34.86VW CW Zijfenders voor spoiler 34.85VW,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

34.95VW CW 3D spoiler, hoogte > dak 95cm (100 goot),  
breedte 208cm

 € 690 D #  € 360  € 150

34.86VW CW Zijfenders voor spoiler 34.95VW,  
totale breedte 208cm

 € 410 D #  € 185  € 100

1366 3D spoiler, hoogte > dak 65cm, breedte 168cm  € 710 A  € 360  € 150

3052 Integraal model zonneklep voor bus en  
chassis cabine, smokekleurig

 € 275 A X> n.v.t.  € 100

Verlengde achterwand korte cabine
27.VAW (mr/zr) Verlengde achterwand; Originele achterwand 

wordt ddels verwijderd, verdiepte achterwand 
(22cm) wordt verlijmd. Binnenzijde met vilt 
bekleed, met aflegvak. Verkrijgbaar met of zonder 
ruit. (Geen meerprijs)

 € 1.995 G Y  € 450 n.v.t.

Tip Kan i.c.m. spoiler MS-3020 & zijfenders MS-3021

Trekker korte cabine (hoogte af chassis 164cm)
VC-3020 3D spoiler, hoogte instelbaar van 60 tot 90cm, 

breed 208cm, diep 23cm 
 € 1.195 E #  € 450  € 150

VC-3021 Zijfenders voor spoiler VC-3020,  
totale breedte 208cm, diepte 23cm

 € 595 E #  € 225  € 100

VC3500+ZF 3D spoiler met zijfenders (trekker) hoogte 35cm, 
zijfenders diepte 25cm

 € 1.795 F #  € 500  € 240

VC3500BSK Bodystylingkit, bestaande uit zijpanelen voor 
de wielen, spatborden en achterkalf (altijd 
overspuiten). De spoiler en zijfenders zijn bedoeld 
voor trekkers, deze steken 25cm achter het 
voertuig uit. Complete set monteren > Spoiler, 
zijfenders, bodystyling, achterkalf en traanplaat.
Complete setprijs inclusief montage te 
Dodewaard

 € 6.750 F Y  € 1.100 n.v.t.

Spuiten Monteren
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Deepsleeper korte cabine   

Spuiten Monteren

STF040 Deepsleeper Mercedes-Benz Sprinter korte 
cabine. Achterzijde van de cabine wordt 
verwijderd, hier wordt een extra slaapplaats 
gemonteerd. Specificaties: Binnenzijde volledig 
bekleed, matras 193*70cm, binnenverlichting en 
opbergvakken. Extra gewicht 143KG, diepte 80cm 
Let op ! Overspuitkwaliteit; Houdt rekening  
met spuitkosten.

 € 3.950 F Y  € 780 n.v.t.

optie Dakluik met verduisteringsgordijn  € 650 N Y

optie Standkachel, inclusief montage  € 1.425 F Y

optie Gordijnen voor in voorzijde van cabine  € 450 F Y

MS-2030 3D spoiler, hoogte instelbaar 82/105cm,  
breedte 208cm

 € 1.200 E #  € 550  € 150

MS-2032 Zijfenderset passend bij spoiler MS-2030 
(trekkeruitvoering)

 € 750 E #  € 275  € 150

(kastenwagen) Busuitvoering H2/H3
OS Opklapbaar bed gemonteerd aan de originele 

separatiewand. Wordt tijdens de rit opgeklapt 
(12cm), laadruimte en bestuurdersruimte blijven 
gescheiden door stoffen kap. Wanneer men 
in deze bedstee wilt slapen, kan het matras 
uitgeklapt worden. In neergeklapte toestand nog 
1 meter hoogte over in laadruimte.

 € 1.500 E  € 250

OS feet Opklapbaar “voetenplankje” boven bijrijderstoel 
voor meer slaapruimte

 € 125 E

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

Dubbel chassiscabine   

VC-3035 3D spoiler, vaste hoogte van 75cm, breedte 210cm  € 900 E #  € 550  € 150

VC-3030 3D spoiler, hoogte instelbaar van 65cm tot 95cm, 
breedte 210cm

 € 1.195 E #  € 550  € 150

VC-3031 Zijfenderset passend bij spoiler MS-3030 
Trekkeruitvoering (26cm diep)

 € 595 E #  € 275  € 100

VC-3032 Zijfenderset passend bij spoiler MS-3030 &  
MS-3035 Bakwagen-uitvoering

 € 495 E #  € 185  € 100

VC3550DC+ZF 3D spoiler met zijfenders (trekker) hoogte 50cm, 
zijfenders diepte 25cm

 € 1.895 F #  € 500  € 240

MS3500BSK Bodystylingkit, bestaande uit zijpanelen voor 
de wielen, spatborden en achterkalf (altijd 
overspuiten). De spoiler en zijfenders zijn 
bedoeld voor trekkers, deze steken 25cm achter 
het voertuig uit. Complete set monteren > 
Spoiler, zijfenders, bodystyling, achterkalf en 
traanplaat. Complete setprijs inclusief montage 
te Dodewaard

 € 6.995 F Y  € 1.100 n.v.t.

Oudere types op aanvraag nog leverbaar, vraag afdeling verkoop

Volksw
agen
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54 Volvo FL   

Dagcabine
Spuiten Monteren

63-500 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 17cm

 € 1.195 A Y  € 550  € 175

63-510 Zijfenderset passend bij spoiler 63-500  € 650 A Y  € 185  € 100

VOL-L01 3D spoiler met zijfenders (diep 18cm), hoogte van 
57 / 85cm, breedte 230cm

 € 1.850 G #  € 750  € 275

Zijfenders FL-L01 hebben uitsparing voor 
luchtinlaat; aangeven welke zijde

1282 3D spoiler, hoogte instelbaar van 54cm tot 77cm, 
breedte 224cm

 € 1.200 G #  € 550  € 150

1622276 Zijfenderset passend bij spoiler 1282, aan zijkant 
cabine. (niet aan achterzijde)

 € 750 G #  € 185  € 100

1283 3D spoiler met zijfenders (diep 11cm), hoogte van 
57 / 85cm, breedte 230cm

 € 1.750 G #  € 750  € 275

Zijfenders 63-410 / 1622276 & 1283 hebben geen 
uitsparing voor luchtinlaat

5170 / 5180 Zonneklep, integraal model, smokekleurig, zonder 
/ met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Slaap / comfortcabine   

63-520 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A Y  € 550  € 175

63-521 Zijfenderset passend bij spoiler 63-520  € 650 A Y  € 185  € 100

VOL-L02 3D spoiler, hoogte instelbaar van 56cm tot 85cm, 
breedte 230cm 

 € 1.200 G #  € 550  € 150

FL-FE-ZF Zijfenderset passend bij spoiler FL-L02 17cm diep, 
9cm achter luchtinlaat

 € 750 G #  € 185  € 100

Zijfenders hebben (g)een uitsparing voor 
luchtinlaat; s.v.p. aangeven 
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1284 3D spoiler, hoogte instelbaar van 54cm tot 77cm, 
breedte 224cm

 € 1.300 G #  € 550  € 150

1622277 Zijfenderset passend bij spoiler 1284, aan zijkant 
cabine. (niet aan achterzijde)

 € 750 G #  € 185  € 100

1285 3D spoiler met zijfenders (11cm diep), hoogte van 
57 / 85cm, breedte 230 cm.

 € 1.800 G #  € 750  € 250

Zijfenders 1622277 & 1285 hebben geen uitsparing voor luchtinlaat

5170 / 5180 Zonneklep, integraal model, smokekleurig,  
zonder / met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

4033 Vuilafstoters. Voorkomt vieze ramen en deuren, 
per set

 € 150 A X n.v.t.  € 75

Korte cabine
Aanpassingen

Voor de navolgende cabine-aanpassingen geldt dit advies:
*  Voorzijde cabine vering moet verzwaard zijn (18 tons rubber veerunit)
*  Indien voorzijde cabinevering is voorzien van “comfort” vering, extra bij VEAP > HAT122 Cab Mounting Brackets  

bestellen (meerprijs 150,-)
*  2 stuks 1703640 achtervering, achteraf te monteren!! (meerprijs 235,- per stuk)
*  Bij een cabine aanpassing is het niet mogelijk om de originele zonneklep en dakluik te gebruiken
*  Ruimte tussen cabine aanpassingen en laadbak minimaal 10cm!!
*   Voertuig bestellen met lage luchtinlaat!
Meerprijs voor aanpassen van “hoge” luchtinlaat 425,- netto
*  Voertuig bestellen met stoel/stoel. (uitvoering met 3 stoelen niet mogelijk i.v.m vervallen van gordelpunt.)

Verlengd en verhoogd

ST025 Verlenging (ca 70cm) van de dagcabine in 
combinatie met een verhoogd dak (80cm). Door 
deze aanpassing ontstaat er aan de voorzijde 
extra kastruimte en aan de achterzijde 2 
slaapplaatsen. Circa 15cm meer binnenruimte dan 
bij de originele lange cabine. Onder het onderste 
bed (69*200) bevindt zich veel opbergruimte. 
Ruimte boven 2e bed 87cm Deze aanpassing 
wordt alleen door VSU gemonteerd.  
Extra gewicht ca. 96KG, totale breedte 235cm 
Prijs inclusief montage

 € 8.800 F Y  € 1.100 n.v.t.

Opties

HAP01 Dakluik met zongordijn, klapbaar  € 650 N Y n.v.t. n.v.t.

1386030 Elektrisch dakluik  € 1.250 N Y n.v.t. n.v.t.

Eber01 Standkachel, inclusief montage te Dodewaard  € 1.500 G Y n.v.t. n.v.t.

5171 Speciale zonneklep, inclusief montage  
en aanpassing

 € 525 F Y n.v.t. n.v.t.

3D spoiler vaste hoogte 40cm  € 795 A Y  € 300 n.v.t.

Beugel met 4 lampen  € 950 F Y n.v.t. n.v.t.

Spuiten Monteren

Volvo
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Volvo FE
Dagcabine   

Spuiten Monteren

63-530 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A Y  € 550  € 175

63-531 Zijfenderset passend bij spoiler 63-530  € 650 A Y  € 185  € 100

VOL-L01 3D spoiler met zijfenders (diep 18cm),  
hoogte van 57 / 85cm, breedte 230cm.  
Zijfenders FL-L01 hebben uitsparing voor 
luchtinlaat; aangeven welke zijde

 € 1.850 G #  € 750  € 275

1264 vol 3D spoiler, verstelbaar, sluit aan op originele 
zijfenders. Prijs incl. aanpassen en montage te 
Dodewaard. Spuiten noodzakelijk

 € 1.295 A  € 550

5077 / 5179 Zonneklep, smokekleurig, integraal model,  
zonder / met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

Comfortcabine   

63-540 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A Y  € 550  € 175

63-541 Zijfenderset passend bij spoiler 63-540,  
diepte 15cm

 € 650 A Y  € 185  € 100

VOL-L02 3D spoiler, hoogte instelbaar van 56cm tot 85cm, 
breedte 230cm 

 € 1.200 G #  € 550  € 150

FL-FE-ZF Zijfenderset passend bij spoiler FL-L02, 17cm diep, 
9cm achter luchtinlaat. Zijfenders hebben (g)een 
uitsparing voor luchtinlaat; s.v.p. aangeven

 € 750 G #  € 185  € 100

1266 3D spoiler, hoogte instelbaar, bij originele 
zijfenders, uitsluitend montage te Dodewaard

 € 1.700 G X  € 550 n.v.t.

1264 vol gl. 3D spoiler, hoogte 63 tot 86cm, breedte 230cm, 
zijfenders niet mogelijk.

 € 795 E X  € 550  € 150

5077 / 5179 Zonneklep, smokekleurig, integraal model,  
zonder / met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

4017 Set spatbordverlengers voor  
Volvo FE comfortcabine

 € 355 E $  € 100  € 50
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Slaapcabine   

Spuiten Monteren

63-550 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 0cm

 € 1.195 A Y  € 550  € 175

63-551 Zijfenderset passend bij spoiler 63-550,  
diepte 15cm

 € 650 A Y  € 185  € 100

FE-L03 3D spoiler, hoogte instelbaar van 56cm tot 85cm, 
breedte 230cm 

 € 1.200 G #  € 550  € 150

FL-FE-ZF Zijfenderset passend bij spoiler FL-L02 17cm diep, 
9cm achter luchtinlaat. Zijfenders hebben (g)een 
uitsparing voor luchtinlaat; s.v.p. aangeven

 € 750 G #  € 185  € 100

1266 3D spoiler, lange cabine, stalen dak, hoogte 
instelbaar, op originele zijfenders

 € 1.350 G X  € 550  € 150

5077 / 5179 Zonneklep, smokekleurig, integraal model, zonder 
/ met frontspiegel

 € 325 E X n.v.t.  € 150

4016 Set spatbordverlengers voor Volvo FE 
slaapcabine

 € 355 E $  € 100  € 50

Volvo FM 
Korte cabine   

Spuiten Monteren

63-500 3D spoiler, hoogte instelbaar van 70cm tot 90cm, 
breedte 246cm, diepte 15cm

 € 1.195 A Y  € 550  € 175

63-540 Zijfenderset passend bij spoiler 63-500  € 650 A Y  € 185  € 100

775 Vaste zijfenderset met spatbordverlengers  
Volvo FM korte cabine trekker

 € 1.125 G Y  € 500  € 200

250AI9255 Frontplaat Volvo FM (4) wordt verlijmd op 
originele grille voor reclame

 € 99 A #

Slaapcabine & globetrotter   

772 Vaste zijfenderset met spatbordverlengers  
Volvo FM slaapcabine trekker

 € 1.125 G Y  € 500  € 200

771 Vaste zijfenderset met spatbordverlengers  
Volvo FM Globetrotter trekker

 € 1.125 G Y  € 500  € 200

250AI9255 Frontplaat Volvo FM (4) wordt verlijmd op 
originele grille voor reclame

 € 99 A #

Volvo
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Volvo FH (4)
Globetrotter XL L2H3   

Trekker Spuiten Monteren

782 Opvul / uitvulstukken tussen originele  
spoiler en zijfenders 

 € 350 A Y  € 150  € 75

250AD4080 Frontplaat Volvo FH (4) met lijmstrip,  
montage op originele grille voor reclame

 € 99 A #

Bakwagen   

784 Opvul / uitvulstukken tussen originele spoiler en 
zijfenders

 € 350 A Y  € 150  € 75

790 & 792 Vaste zijfenderset 28cm diep. Ondergedeelte 
(790) & Bovenstukken (792)

 € 1.250 A Y  € 360  € 150

795 Vaste dakspoiler tussen de zijfenders 792 & 794  € 750 A Y  € 185  € 100

250AD4080 Frontplaat Volvo FH (4) met lijmstrip,  
montage op originele grille voor reclame

 € 99 A #

 

Globetrotter L2H2   

Trekker

786 Opvul / uitvulstukken tussen originele  
spoiler en zijfenders

 € 350 A Y  € 150  € 75

785 Infillstuk ter opvulling tussen blinde plaat 
luchtinlaat en art. 786

 € 350 A Y  € 150  € 75

250AD4080 Frontplaat Volvo FH (4) met lijmstrip,  
montage op originele grille voor reclame

 € 99 A #

Bakwagen   

787 Opvul / uitvulstukken tussen originele  
spoiler en zijfenders

 € 350 A Y  € 150  € 75

790 & 794 Vaste zijfenderset 28cm diep. Ondergedeelte 
(790) & Bovenstukken (794)

 € 1.250 A Y  € 360  € 150

795 Vaste dakspoiler tussen de zijfenders 792 & 794  € 750 A Y  € 185  € 100

785 Infillstuk ter opvulling tussen blinde plaat 
luchtinlaat en art. 787 /794

 € 350 A Y  € 150  € 75

Vo
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Globetrotter L2H1   

Trekker Spuiten Monteren

788 Opvul / uitvulstukken tussen originele  
spoiler en zijfenders

 € 350 A Y  € 150  € 75

780 Infillstuk als vervanging van de luchtinlaat indien 
niet aanwezig

 € 350 A Y  € 150  € 75

250AD4080 Frontplaat Volvo FH (4) met lijmstrip,  
montage op originele grille voor reclame

 € 99 A #

Bakwagen   

790 & 796 Vaste zijfenderset 28cm diep, inclusief 
middenspoiler.

 € 1.250 A Y  € 360  € 150

780 Infillstuk als vervanging van de luchtinlaat indien 
niet aanwezig

 € 350 A Y  € 150  € 75

250AD4080 Frontplaat Volvo FH (4) met lijmstrip,  
montage op originele grille voor reclame

 € 99 A #

7900 Bodystyling 3.8 wielbasis met steunen.  
Ook andere wielbasis mogelijk.

 € 2.350 G Y  € 550  € 400

Volvo



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

60 Polyurethaan lijmen
Spuiten Monteren

252.P.Wit Sikaflex 252, wit, patroon 310 ml  € 15 N

252.P.Zwart Sikaflex 252, zwart, patroon 310 ml  € 15 N

Activator / Cleaner voorbehandelingsmiddel
Spuiten Monteren

Akth.30 Sikaflex 205 Activator / Cleaner, universeel,  
bus 30 ml

 € 10 N

205.250.C Sikaflex 205 Activator / Cleaner, universeel,  
bus 250 ml 

 € 20 N

205.1000.C Sikaflex 205 Activator / Cleaner, universeel,  
bus 1000 ml 

 € 39 N

Primer voorbehandelingsmiddel
Spuiten Monteren

206,030 P Sikaflex 206 Primer G+P, bus 30 ml,  
voor één spoiler

 € 13 N

206.250.P Sikaflex 206 Primer G+P, bus 250 ml  € 35 N

206.1000.P Sikaflex 206 Primer G+P, bus 1000 ml  € 89 N

Reinigingsmiddel (voor schoonmaken cabine, gereedschap e.d.)
Spuiten Monteren

208.1000R Sikaflex 208 Reiniger, bus 1000 ml  € 25 N

assortiment
lijmartikelen
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61Lijmvoorschrift

1.  Pas altijd eerst de spoiler op de cabine en teken deze af. 

2.  Het lijmvlak van de spoiler heel licht aanschuren met Scotchbrite M600. Verwijder stof d.v. een schone doek of droge 
luchtdruk. 

3.  Daarna het dak en de rand van de spoiler (het verlijmingsvlak) goed reinigen en ontvetten met Sikaflex Activator 
(versterkt de lijm) of Sikaflex 205 cleaner. Gebruik hiervoor een schone, niet draderige doek of tissue papier. Wissel de 
doek regelmatig!

4.  Deze cleaner moet 15 minuten “afluchten”. Hierna lijmvlakken behandelen met de hechtprimer Sikaflex 206 primer 
G+P. Gebruik hiervoor een schone kwast en breng een dunne, geheel dekkende laag primer aan. Droogtijd minimaal 30 
minuten, maximaal 2 uur.

5.  Nu kan men de lijmkit aanbrengen. Gebruik hiervoor Sikaflex 252. Breng een driehoekige rups aan van +/- 8 mm breed en 
+/-10mm hoog. De kit kan worden aangebracht op het lijmvlak van de spoiler of eventueel op de cabine.

6.  Let op! Laat aan de voorzijde van de spoiler in de kitnaad 2 kleine openingen vrij, zodat eventueel regenwater achter de 
spoiler kan weglopen.

7.  Laat de spoiler op de cabine zakken. De aangebrachte kitlaag reduceert nu. Dit is noodzakelijk, maar bedenk: De kitlaag 
moet een minimale hoogte hebben van 3 m. Breng met behulp van bevestigingshulpmiddelen voldoende druk aan op de 
spoiler. Deze hulpmiddelen kunnen na 24 uur verwijderd worden. De cabine moet in een zich warme omgeving (+/- 20 
graden) bevinden.

8.  U kunt nu, indien gewenst, een eventuele naad afkitten met de gebruikte lijmkit. Eventuele overtollige kitresten 
kunnen direct na montage verwijderd worden met Sikaflex 208 reiniger. 

Spuitadvies voor polyester spoilers

Het spuiten van een polyester spoiler vergt een speciale behandeling. 
Aangezien de productie handwerk is, kan hier pinholding in ontstaan. Pinholding 
zien wij als een onoverkomelijkheid bij de productie van een spoiler, derhalve accepteren
wij hier ook geen claims voor. Om deze problemen te voorkomen geven wij u een aantal tips.

1.  De spoiler eerst ontvetten.

2.  Voorzichtig opruwen met scotchbrite of korrel 1200 droog schuurpapier. Vooral niet door de bovenste laag heen schuren. 
Niet machinaal schuren!

3.  Stof- en vetvrij maken.

4.  Een tinting surfacer (een ingekleurde nat in nat spuitbare primer) aanbrengen in een dunne laag. De plaatsen waar zich 
pinholding manifesteert, voorzien van extra lagen van dezelfde tinting surfacer. Of: Spuit de gehele spoiler in een filling 
primer / spuitplamuur.

5.  Licht schuren, ontvetten en in de gewenste kleur spuiten.

6.  De spoiler na het spuiten zonder verhoogde temperatuur laten drogen.

Lijm
artikelen



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

62 Maten in mm. Hoogte Breedte Bolling Diepte Spuiten Monteren

NC 48 1140 2500 590 460  € 695 A  € 450  € 250

NC 48 Huifuitvoering inclusief een frame  € 745 A  € 450  € 350

Versmallen (nadien altijd spuiten)  € 375 N

*NC 58EP 1430 2410 500 540  € 695 A  € 450  € 250

*NC 58EP Huifuitvoering inclusief een frame  € 745 A  € 450  € 350

Versmallen (nadien altijd spuiten)  € 425 N

NC 58ES 1430 2040/2150 500 540  € 695 A  € 450  € 250

NC 58ES Huifuitvoering inclusief een frame  € 745 A  € 450  € 350

Versmallen (nadien altijd spuiten)  € 425 N

NC 68 1650 2500 650 650  € 795 A  € 450  € 250

NC 68 Huifuitvoering inclusief een frame  € 845 A  € 450  € 350

Versmallen (nadien altijd spuiten)  € 450 N

Hoogte Breedte Diepte   

AHW 54 900 1340 420 
Overspuitkwaliteit

 € 495 A  € 375  € 200

AHW 57 900 1440 420 
Overspuitkwaliteit

 € 525 A  € 375  € 200

Versmallen van de types AHW en (nadien altijd 
spuiten)

 € 425 N

assortiment
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63Hoogte vanaf bovenzijde kopschot tot onderzijde neuskegel
Diepte vanaf onderzijde neuskegel tot punt met maximale bolling 
Bolling is de maximale afstand vanaf kopschot

EP = extra plat model
Standaardbreedte van een aircone 2500 mm, tenzij extra aangegeven.
* = afwijkend model, inwendige breedte 2410 mm
Andere breedtematen op bestelling, voor meerprijs zie “versmallen”
Gewicht varieert tussen 16 en 32 KG
Rekent u er altijd op, dat de aircone moet worden overgespoten.

H
oogte

Diepte

Bolling

Opleggerwindscherm 
Opleggerwindscherm speciaal bedoeld voor intermodaal containerchassis met een zwanenhals. Afmetingen 230cm 
hoog, 240cm breed en 105cm diep, gemonteerd op een gegalvaniseerd stalen frame. Deze spoiler heeft door de speciale 
vormgeving het optimale aerodynamische effect. Prijs afhankelijk van opbouw chassis, generators, hefcylinders of andere 
diversen. Laat daarom vooraf een offerte maken. 

Opleggerwindschermen moeten altijd gespoten 
worden. Prijs vanaf 

 € 2.750 F

Wind diffuser
Opbouw achterzijde
892-01-0001 Gevormde polyester oplegplaat voor de 

achterzijde van de opbouw, voor een optimaal 
aerodynamisch resultaat. 244cm breed,  
151cm lang, hoogte 12cm

 € 950 F

A
ircones



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

64 Gesloten zijafscherming polyester (maatwerk) “Safeliner”
Bodystyling wordt op maat gemaakt b.v. een zo compleet ingevuld afmetingenformulier. De bodystyling wordt 
aangeleverd in schuurgelcoat. D.w.z. dat deze bodystyling altijd gespoten moet worden en eventueel een extra 
plamuurbewerking nodig heeft. Gezien de complexiteit van het product is het raadzaam dit in onze werkplaats te laten 
monteren. Deze set voldoet aan de Europese Typegoedkeuring onder nummer E4-73R-010046.
TIP: De aankoop van zijafscherming wordt gesubsidieerd. Deze producten komen in aanmerking voor de Energie-
investeringsaftrek onder nummer 241202. U kunt deze investering aftrekken van uw fiscale winst, waardoor u dus minder 
belasting betaalt. Voor meer informatie kijkt u op www.agentschapnl.nl of bel 088-6023430.

Gesloten zijafscherming bakwagen < 3500KG
Spuiten Monteren

SGC450  Polyester-delen voor voertuigen met velgmaat 
16”, hoogte paneel 450 mm. Totaalprijs per 
opbouw (2 kanten), op uw specificatie gemaakt.

 € 1.600 G  € 500 

Gesloten zijafscherming trailer 
Spuiten Monteren

SGC350TRL  Polyester-delen, hoogte paneel 350 mm. Prijs per 
meter (2 kanten), op uw specificatie gemaakt.

 € 295 G

SGC450  Polyester-delen voor voertuigen met velgmaat 
16”, hoogte paneel 450 mm. Prijs per meter  
(2 kanten), op uw specificatie gemaakt.

 € 295 G

Gesloten zijafscherming trailer & bakwagen
Spuiten Monteren

SGC175  Polyester-delen voor voertuigen met velgmaat 
17,5”, hoogte paneel 508 mm. Prijs per meter  
(2 kanten), op uw specificatie gemaakt.

 € 295 E

SGC225  Polyester-delen voor voertuigen met velgmaat 
19,5 / 22,5”, hoogte paneel 685m Prijs per meter 
(2 kanten), op uw specificatie gemaakt.

 € 295 E

   

assortiment
Body styling kits
“Safeliner” (16”-22,5”)
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65De praktijk leert dat een extra opdeling voor bv. een gereedschapskist, een luikje voor de laadliftbediening, een vulopening 
voor de tank en een kunststof scharnier erg handig is. Alle aanpassingen worden voorzien van een “teruglopende kant”, 
zodat grote kieren worden vermeden en de bodystyling optisch een mooi geheel blijft.

Opties:

VEAP-0030 Polyester afwerking t.b.v. slinger  € 95 N

VEAP-0031 Polyester afwerking t.b.v. tankhals  € 95 N

VEAP-0032 Polyester afwerking t.b.v. deurvastzetter  € 95 N

VEAP-0033 Polyester luikje met slot (400*250 mm)  € 250 N

VEAP-0029 Polyester afwerking achteruitrijdverlichting  € 95 N

VEAP-0080 Achteruitrijdverlichting  € 125 N

Trap afwerking Trap verwerkt in de zijafscherming  
welke middels paneel uit te klappen is.

 € 400 N

Opdeling Extra opdeling voor b.v. kist, voorzien van 
“teruglopende kant”

 € 175 N

Scharnier Kunststof scharnier per meter chassis  € 48 N

Profiel Inlamineren van aluminium profielen 
(“fietsenvangers”), prijs per m1 chassis

 € 75 N

Slot Los slot  € 15 N

Sleutel Losse sleutel  € 6 N

Stelplaat Stelplaat t.b.v. bevestiging aan steunen en 
fietsenvanger, tevens slotplaat

 € 13 N

Stang Uitzetstang met klembeugeltje en opvangschoen  € 23 N

Montage Monteren van bodypanelen te Dodewaard.  
Prijs per meter chassis

 € 285 N

Nacalc Bijzondere werkzaamheden, als hulpconstructies 
om de steunen of de polyester delen te 
bevestigen, worden op nacalculatie berekend.  
De prijs hiervoor is per situatie verschillend

Bovengenoemde prijzen zijn basisprijzen. Iedere situatie heeft zijn specifieke oplossing nodig.  
Vraag daarom altijd een offerte aan.

assortiment
Body styling kits
“Safeliner” (16”-22,5”)
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

66 Een spoiler voor een koelmotor is mogelijk, om voor elk type cabine een spoiler te ontwikkelen is praktisch niet haalbaar. 
Daarom kunnen wij elke spoiler voorzien van een versteviging, waar nadien de koelmotor wordt uitgespaard in de 
bestaande spoiler.

Versteviging Maken van een versteviging in een bestaande spoiler  € 75 N

Aanpassing Maken van een versteviging en uitsparing in een 
bestaande spoiler

 € 150 N

Aanpassing Maken van een versteviging en uitsparing in een 
bestaande spoiler, met aanpassing van ijzerwerk 
voor de hoogte instelling

 € 350 N

Koelspoiler 3D dakspoiler hoogte instelbaar, voorzien van 
catwalk en mogelijkheid voor het wegklappen 
van het bovenste gedeelte van de spoiler. 
De koeling is bereikbaar zonder de cabine te 
kantelen Leverbaar voor: DAF LF, MAN TGL & TGS, 
Mercedes-Benz Sprinter & Atego & Axor, Renault 
Midlum, Scania lang en laag, & Volvo FL.

vanaf

 € 1.575 G X

Elektrisch verstelbare oplossingen voor spoilers

Levering en montage te Dodewaard van een hoogte verstelling op een bestaande spoiler. Hoogte verstelling is gebaseerd 
op een elektrisch systee Keuze uit de volgende opties;

Manual Handmatig; Chauffeur kan vanuit de cabine 
handmatig de spoiler instellen op de juiste 
hoogte. VEAP monteert dit mechanisme op de 
spoiler. Aansluiting in de cabine i.o. de dealer.

 € 850 N

Semi Semi-handmatig; Chauffeur bedient de 
instelling van de spoiler met behulp van 
(hoogte) indicatielampjes op het dashboard. 
VEAP monteert dit mechanisme op de spoiler. 
Aansluiting in de cabine i.o. de dealer.

 € 1.050 N

Auto Automatisch; Chauffeur geeft aan wanneer de 
spoiler moet worden ingesteld. Spoiler zakt in de 
laagste stand en zoekt daarna automatisch het 
hoogste punt van de opbouw. VEAP monteert 
dit mechanisme op de spoiler. Aansluiting in de 
cabine i.o. de dealer.

 € 1.450 N
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672cm dik, compleet met omvormer en kit.

DAF

DAFSSC105 DAF XF105 Super Space Cab (28 * 146cm)  € 795 G

DAFSSC DAF Space Cab (28 * 125cm)  € 725 G

DAFCF85 DAF CF 85 Space Cab (27 * 124cm)  € 725 G

MAN

MAN146HH MAN (22.5 * 125cm)  € 675 G

MAN146HHXL MAN (22.5 * 146cm)  € 725 G

Mercedes-Benz-Benz

MERC127HH Mercedes-Benz Actros Big & Giga space  
(26 * 126,5cm)

 € 725 G

MERC136HH Mercedes-Benz Actros Big & Giga space  
(26 * 136,5cm)

 € 745 G

MERC165HH Mercedes-Benz Actros Big & Giga space  
(26 * 165,5cm)

 € 795 G

MERC123HH Mercedes-Benz Actros Stream Space 2300mm 
(22.5 * 123cm)

 € 725 G

MERC123 H-HH Mercedes-Benz Actros Stream Space 2300mm 
(25 * 123cm)

 € 745 G

MERC137HH Mercedes-Benz Actros Stream Space 2500mm 
(22.5 * 137,5cm)

 € 745 G

MERC137 H-HH Mercedes-Benz Actros Stream Space 2500mm 
(25 * 137,5cm)

 € 795 G

Scania

SCANtop Scania Topline (25 * 165cm)  € 795 G

SCANHighXL Scania Highline (25 * 165cm)  € 775 G

SCANHigh Scania Highline (25 * 135cm)  € 725 G

SCANSpoiler Scania Spoiler  € 650 G

LED SCHI16 119 Scania Highline 2016 (26 * 119cm)  € 725 G

LED SCHI16 133 Scania Highline 2016 (19 * 133cm)  € 725 G

LED SCHI16 138 Scania Highline 2016 (23 * 138cm)  € 725 G

Montage Montage van lichtplaat (excl. originele schakelaar)  € 150 N

assortiment
led lichtplaten
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 lichtplaten



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

68

A

B

D E

Topbox extern (spoiler en opbergruimte in 1)

assortiment
topbox

TB-095 TB-085 TB-075 TB-065

A 209 209 209 209

B 193 193 193 193

C 103 92 82 72

D 88 77 67 57

E 96 85 75 65

F 95 95 95 95

Eventueel zijn andere hoogtematen ook mogelijk.  
Houd U rekening met circa 3 cm tussenruimte tussen 
de cabinedak en de box.

A Totale breedte van de Capucine / Topbox B Totale breedte binnenzijde montageflens C Totale hooge van de 
Capucine / Topbox D Totale hoogte van vloer tot montageflens E Totale hoogte van vloer tot bovenzijde Capucine / 
Topbox F Diepte Capucine / Topbox

C

F

Artikelnr. Type voertuig Kleur

TB-CPF CPF CPF wit

TB-MB MB Sprinter DB9147

TB-VC VW Crafter LR902

TB-FT Ford Transit Frozen White

TB-ID Iveco Daily IC334 / IC194

TB-RM Renault Mascott 389

To
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assortiment
V-box

V-Box opbergruimte in de ruimte onder de dakspoiler
Spuiten Monteren

TB-71 int Interne opbergruimte. Montage in kopschot,  
past in achterzijde dakspoiler

 € 400 E # n.v.t.  € 250

TB-71 frame Frame t.b.v. TB-71, voor eventuele  
montage in kopschot

 € 150 E #  € 500  € 250

V
-box



X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

70 Topsleeper “Pony”
Standaard voorzien van zijfenders, interieurbekleding, binnenverlichting, matras, ventilatie, 2* zijraam  
(tevens nooduitgang), dakluik, 12 volt aansluiting en afwerkrand van doorgangsopening. Let op! Mocht de cabine  
een kantelcabine zijn, moet de cabine voorzien zijn van een versterkte cabine kantelinrichting.

assortiment
topsleeper

Maatvoering in cm

Fantasy  
1

Fantasy  
2

Fantasy  
M

Fantasy  
XXL

Space 
master

Space 
master (2)

Space 
master (3)

Space 
master XXL

Breedte 210 223 223 228 215 240 250 250

Diepte 110 135 130 144 170 160 183 183

Hoogte 1 80 90 85 81 75 75 75 95

Hoogte 2 92 105 100 96 95 95 95 115

Gewicht (kg) 75 75 90 110 135 110 130 150

Prijs  
incl. montage

€ 3.600 € 3.990 € 3.700 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.600 € 4.600

Code F F F F F F F F

Code Y Y Y Y Y Y Y Y
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CITROËN
Citroën Jumper
DAF
DAF LF 45/55
DAF CF 65/75/85
FIAT
Fiat Ducato
FORD
Ford Transit
ISUZU
Isuzu NNR
IVECO
Iveco Daily kort
Iveco Daily lang
Iveco Eurocargo kort
Iveco Eurocargo lang
Iveco Stralis kort
MAN
MAN TGL kort
MAN TGL kort
MAN TGA kort
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz  
Sprinter kort
Mercedes-Benz  
Sprinter lang
Mercedes-Benz Vario
Mercedes-Benz Atego kort
Mercedes-Benz Atego lang
Mercedes-Benz Axor kort
Mercedes-Benz Axor lang
Mercedes-Benz Actros

MITSUBISHI
Mitsubishi Fuso “C”
NISSAN
Nissan Cabstar
Nissan Atleon
OPEL
Opel Movano
PEUGEOT
Peugeot Boxer
RENAULT
Renault Maxity
Renault Master (>2010)
Renault Midlum kort
Renault Midlum lang
Renault Premium kort
Renault Premium lang
SCANIA
Scania kort
VOLVO
Volvo FL kort
Volvo FL lang
Volvo FE kort
Volvo FE lang
Volvo FM
Volvo FH
VOLKSWAGEN
Volkswagen Crafter kort
Volkswagen Crafter lang
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X= inclusief montageset Y= inclusief montage te Dodewaard *= zolang voorradig >= Max snelheid 100KM/U 
#= moet verlijmd worden, lijmset niet inclusief $= kan verlijmd worden, lijmset niet inclusief

72 VEAP Anti diefstal wieldoppen
Velgmaat 16”
Deze wieldoppen zijn vervaardigd van verchroomd roestvrij staal met ronde gaten. Tevens zijn hier wielbouten op 
zichtbaar. De wieldop gemonteerd op een montagebus, deze monteert men op de originele wielbout, op het uiteinde 
wordt de wieldop gemonteerd. Genoemde prijzen zijn per set (4 stuks), inclusief lock-ring, boutjes en schroevendraaier.

31102922 Mercedes-Benz Sprinter / VW Crafter
steek 205 mm

 € 345 G X

31102923 Ford Transit steek 180 mm  € 345 G X

31102924 Iveco Daily steek 170 mm  € 345 G X

31102925 Iveco Daily (heavy) steek 205 mm  € 345 G X

Standaard - Velgmaat 17,5”/19,5”/22,5”
“VEAP” Anti diefstal wieldoppen, zijn vervaardigd van verchroomd roestvrij staal met ronde gaten. De wieldoppen  
worden gemonteerd met een “lock-ring”. Hierdoor passen deze wieldoppen op vrijwel elke velg, zijn eenvoudig te 
monteren en zitten altijd gecentreerd. Bij elke set wieldoppen ontvangt u een “anti diefstal schroevendraaier”.  
Door dit systeem wordt het stelen van deze wieldop zo goed als onmogelijk. Genoemde prijzen zijn per set (2 stuks), 
inclusief lock-ring, boutjes en schroevendraaier

VEAP...B Set wieldoppen, 2 stuks BOL voor vooras  € 90 G X

VEAP...V Set wieldoppen, 2 stuks VLAK voor achteras. 
Leverbaar in: 17,5”/19,5”/22,5”. Bij bestelling  
s.v.p. opgeven!

 € 90 G X

Premium - Velgmaat 17,5”/19,5”/22,5”
Veapluxe+..B Vormgeving gelijk aan de vooras,  

maar dan vervaardigd van glanzend RVS. 
 € 150 G X

Veapluxe+..V Vormgeving gelijk aan de achteras, maar dan 
vervaardigd van glanzend RVS. Leverbaar in: 
17,5”/19,5”/22.5”. Bij bestelling s.v.p. opgeven!

 € 175 G X

“America VEAP” - Velgmaat 22,5”
Veap America Wielringen 22,5” met moerdoppen en losse 

naafdoppen 9”. 
 € 350 G X

assortiment
wielsierringen
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73“VEAP” Trim ring rear 22.5” (achteras)
Veaptrimring Vormgeving waarbij de rand van de velg tot circa 

10cm diepte wordt bedekt met glanzend RVS,  
de naaf en de wielmoeren blijven zichtbaar.

 € 99 G X

“VEAP” Trim ring 10 holes 22.5” (achteras)
Veap10holes Vormgeving gelijk aan de “Trim Ring”  

maar met 10 gaten.
 € 99 G X

VEAPNOK Losse nok t.b.v. VEAP wieldop  € 4 N

VEAPRING Losse ring, opgeven 17,5” / 19,5” / 22,5”  € 17 N

VEAPBOUT Los boutje voor VEAP wieldop  € 2 N

VEAPSCHR. Losse schroevendraaier t.b.v. VEAP wieldop  € 10 N

Wheel nut 32 / 33 Wheel nut cover 32 mm of 33 mm,  
verpakt per 20 stuks met tang. Prijs per stuk

 € 2 G X

VEAP Logo SL Logo voor wieldoppen; Iveco, MB, MAN,  
Renault Scania, Volvo

 € 3 G

T.I.R. Wielmoerkappen
Verchroomd roestvrijstalen wielmoerkap. De wielmoerkap bedekt de wielmoeren en de naaf van het wiel.  
Een wielmoerkappen wordt gemonteerd onder de wielmoeren.

Neutrale kap Wielmoerkap 6/245 of 8/245 of 8/275  
of 10/335 neutraal 

 € 45 G

803.004.2 Wielmoerkap 10/335 DAF  € 45 G

806.003.2  Wielmoerkap 10/335 IVECO  € 45 G

829.001.2  Wielmoerkap 10/335 MAN  € 45 G

802.003.2  Wielmoerkap 10/335 Mercedes-Benz  € 45 G

803.003.2  Wielmoerkap 10/335 RENAULT  € 45 G

800.008.2  Wielmoerkap 10/335 SCANIA  € 45 G

824.000.2  Wielmoerkap 10/335 VOLVO  € 45 G

T.I.R. Wielmoerring
Verchroomd roestvrijstalen open wielmoerring. Een wielmoerring bedekt 
alleen de wielmoeren. De naaf blijft zichtbaar. De wielmoerring wordt 
gemonteerd onder de wielmoeren.

463.300.2 Wielmoerring 10/335  € 28 E

W
ielsierringen
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Artikel 1. Algemeen
1.  Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden 

uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen 
uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen met ons.

2.  In het volgende worden verstaan onder:
 a.  Enig goed: de goederen, materieel of diensten in de ruimste zin  

des woords.
 b.  De opdrachtgever/koper/wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon, 

met wie de levering is overeengekomen.
 c.  De opdrachtnemer/verkoper/leverancier: Veap Shield United Spoilers  

en Windgeleiders B.V. te Dodewaard.
 d.  Offerte: de aanbieding van de leverancier, waarbij hij zich bereid 

verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enig 
goed te leveren c.q. een bepaalde dienst te verrichten.

 e.  De order: de opdracht tot levering van enige goed c.q. tot het 
verrichten van een dienst.

 f.  De voorwaarden: deze Algemene leveringsvoorwaarden  
Veap Shield United Spoilers en Windgeleiders B.V. Dodewaard.

3.  Onze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang hebben op de door  
de wederpartij gehanteerde voorwaarden, zelfs indien anderszins 
voorrang bedongen is.

4.  Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of nietig wordt 
verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. De nietige of 
vernietigde bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling, 
waarvan de strekking zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van 
de niet-geldige.

Artikel 2. Aanbiedingen
1.  Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan tenzij de 

offerte anders vermeldt.
2.  Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een 

aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten 
op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zonder onze 
toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter 
inzage gegeven worden.

3.  De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de 
verkoper/opdrachtnemer heeft bereikt.

4.  Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de 
offerte worden aangebracht,  
komt in afwijking van het sub 3 vermelde, de overeenkomst pas tot 
stand indien de verkoper/opdrachtnemer aan de koper/opdrachtgever 
schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van de offerte  
in te stemmen.

Artikel 3. Overeenkomst en wijzigingen
1.  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons  

eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard  
of bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De 
opdracht bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig 
weer te geven.

2.  Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende 
voorwaarden dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – 
voldoende kredietwaardig schijnt voor geldelijke nakoming van de  
overeenkomst. Wij zijn gerechtigd van de wederpartij zekerheid te eisen 
dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen kan worden 
voldaan alvorens (verder) te presteren.

3.  Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken 
worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, 
dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij 
nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

4.  De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden  
te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van  
de overeenkomst.

5.  Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene 
voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen 
koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer zijn overeengekomen.

6.  Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient 
een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen 
partijen te worden overeengekomen.

7.  Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs 

is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 15 van deze 
algemene voorwaarden van toepassing is.

8.  Indien wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst 
te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als 
annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op 
volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 4. Kwaliteit en omschrijving
1.  De verkoper/opdrachtnemer verbindt zich jegens de koper/  

opdrachtgever om hem de goederen te leveren in de omschrijving 
kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) 
offerte omschreven, dan wel de diensten te verrichten zoals in de 
offerte vermeld.

2.  De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die 
van degelijke materialen zijn vervaardigd, van degelijke uitvoering zijn en 
die de prestaties leveren, zoals in de offerte omschreven.

3.  De verkoper/opdrachtnemer staat er niet voor in dat de goederen 
geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper/opdrachtgever deze 
wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is 
gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

4.  De verkoper is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in maten  
en gewichten.

5.  De wederpartij aanvaardt alle geringe en/of gebruikelijke afwijkingen  
van kleur, ontwerp en uitvoering van de geleverde zaken en/of  
diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige  
reclame. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgebruik  
algemeen wordt toegelaten, geeft nimmer recht op vervanging  
en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Levering
1.  Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst zijn 

de gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij anders 
overeengekomen, geschiedt levering aan huis of aan bedrijf van de 
wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit 
door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of 
anderszins wordt aangegeven.

2.  De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan 
terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of zichtbare 
beschadigingen, dan wel deze controle uit te voren na mededeling 
onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.

3.  Eventuele tekorten en/of beschadigingen welke bij aflevering aanwezig 
zijn, dient de wederpartij op de afleverbon, de factuur en/of de 
vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt 
hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames 
dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4.  De leveringstermijn is vastgesteld in de order en is altijd vastgesteld bij 
benadering. De termijn gaat pas in op het moment dat wij alle door of 
namens wederpartij te verstrekken informatie hebben ontvangen.

Artikel 6. Risico
1.  Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de 

betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging 
van goederen uit te stellen, tot dat de koper zekerheid voor de  
betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door deze 
vertraagde levering te lijden schade.

2.  Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde 
in het vorige lid de verzending uitstelt, zullen de goederen en eventuele 
zaken waar het door ons verkochte goed op- of is ingebouwd  
voor kopers risico zijn totdat de goederen aan hem zijn afgeleverd. 
Eigendomsrechten blijven tot aflevering aan de opdrachtnemer.

3.  Tenzij anders overeen gekomen, neemt de wederpartij alle risico op zich, 
inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

Artikel 7. Ruiling en reclamatie
1.  Ruilingen zijn alleen mogelijk binnen tien dagen met overlegging  

van de aankoopbon, mits de goederen ongebruikt, ongewijzigd en 
onbeschadigd zijn.

2.  Bij teruggave van goederen krijgt de koper een tegoedbon: de koper 
heeft nimmer recht op teruggave van koopprijs.

3.  De ruilingmogelijkheid kan nimmer goederen betreffen die door de 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Veap Shield United Specialisten in Spoilers  
en Windgeleiders b.v. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tiel 
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opdrachtnemer zijn geplaatst c.q. bevestigd op een goed van de 
opdrachtgever alsmede afgeprijsde artikelen.

4.  Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij 
ons rechtstreeks binnen tien dagen na levering van de desbetreffende 
prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de 
aard en grond der klachten, voorzien van foto.

5.  Eventuele reclames en afwijkingen worden door ons beoordeeld, 
gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, 
niet aan enkele exemplaren.

6.  Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend 
verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Slechts 
indien en voor zover de reclame gegrond wordt bevonden, schort de 
betalingstermijn van de wederpartij op, tot het moment waarop de 
reclame naar ons goedkeuren is afgewikkeld.

7.  Indien de door ons geleverde goederen op enige wijze worden 
behandeld, gewijzigd of beschadigd, of indien deze niet worden 
opgeslagen, vervoerd of bewaard overeenkomstig wettelijke 
voorschriften of algemeen geldende normen, of indien doorverkocht aan 
derden vervalt het recht op reclamatie.

Artikel 8. Eigendomsovergang
1.  Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze 

krachtens overeenkomst verrichte of nog te verrichten leveranties en 
werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij  
zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, 
opschorting van betaling, liquidatie van de weder partij, of overlijden 
wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd 
de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel 
of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het 
geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht 
op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke 
vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2.  De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsbehoud geleverde 
zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te 
bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s

3.  Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken bij de wederpartij of haar houders weg te (doen) 
halen, indien de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet correct 
nakomt. De wederpartij zal ons op eerste verzoek in deze alle nodige 
medewerking en toegang verschaffen.

4.  De zaken kunnen mogen niet in onderpand gegeven of verstrekt worden 
tot zekerheid voor vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop 
van niet (geheel) betaalde zaken, is de wederpartij gehouden eenzelfde 
eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden gemeld.

5.  Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen uit welke 
hoofde dan ook, verkrijgen wij door het ontstaan van de vordering 
bezitloos pandbezit op al die zaken waarin de door ons geleverde 
goederen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door 
wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke 
acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 9. Eigendomsrecht Hulpmiddelen
  Alle mallen, gereedschappen en andere hulpmiddelen welke specifiek 

voor de vervaardiging van aan wederpartij geleverde zaken zijn 
aangeschaft of vervaardigd, blijven onder alle omstandigheden bij  
ons aanwezig en staan de wederpartij niet ter beschikking, ook niet  
ter inspectie.

Artikel 10. Overmacht
1.  Van overmacht aan de zijde van de verkoper c.q. opdrachtnemer is 

sprake, indien de verkoper c.q. opdrachtnemer na het sluiten van 
de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit 
deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten 
gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burger oorlog, oproer, molest, brand, 
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting uitsluiting, 
in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan 
machinerieën, storingen in de levering van energie alles zowel in  
het bedrijf van de verkoper/opdrachtnemer als bij derden, van wie  
de verkoper  
c.q. opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of 

gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, 
al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten 
schuld of risicosfeer van de verkoper c.q. opdrachtnemer ontstaan.

2.  Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard zal zijn, hebben 
wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat 
de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3.  Is naar ons oordeel de overmachtsituatie blijvend, dan kunnen de partijen 
een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de 
daaraan verbonden gevolgen.

4.  Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de 
uitvoering van gesloten overeenkomsten zijn verricht, voordat van de 
overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5.  De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de 
andere partij hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Prijs en Betaling
1.  De prijzen van de verkoper c.q. opdrachtnemer zijn onder voorbehoud en 

exclusief BTW, andere belastingen en exclusief vervoer. Bovendien zijn 
de prijzen exclusief eventuele prijsverhogingen ten behoeve van derden.

2.  De koper/opdrachtnemer is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na 
factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door 
hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3.  Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair 
tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte 
invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste 
openstaande facturen.

4.  Indien de koper/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen 
voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een 
termijn van een week, dan is de verkoper/opdrachtnemer bevoegd 
koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden  
te beschouwen. In dat geval is de koper/opdrachtgever aansprakelijk 
voor de door de verkoper/opdrachtnemer geleden schade, onder  
meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van 
de ingebrekestelling.

5.  Indien de koper/opdrachtgever om welke reden dan ook haar 
betalingsverplichting jegens de verkoper/opdrachtnemer niet nakomt 
en de verkoper/opdrachtgever tot maatregelen overgaat, komen alle 
gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten daarvan voor rekening van 
de koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten 
van rechts- en procesbijstand tijdens een procedure gemaakt, welke 
het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten 
bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 
€115,- en voornoemde rente.

Artikel 12. Productaansprakelijkheid
1.  De verkoper/opdrachtnemer sluit de aansprakelijkheid van zaakschade 

hierbij uit, indien de schade, veroorzaakt door het gebrekkige product, 
de €500 niet overschrijdt, dan wel een zodanig bedrag als door een 
algemene maatregel van bestuur zal worden aangegeven uit hoofde van 
productaansprakelijkheid.

2.  Indien de aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 het daarin gemelde bedrag 
overschrijdt, zal de verkoper/opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk 
kunnen worden gesteld indien het goed gewoonlijk bestemd  
was om in de privésfeer te worden verbruikt en door de benadeelde ook 
hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt.

3.  Indien aan de vereisten van lid 2 niet is voldaan, sluit de verkoper/
opdrachtnemer hierbij alle aansprakelijkheid uit tenzij er sprake is van 
opzet c.q. grove schuld.

4.  Wanneer de verkoper/opdrachtnemer de identiteit van zijn leverancier 
aan de koper/opdrachtgever kenbaar kan maken, zal de laatst genoemde 
die voorganger eerst aanspreken.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1.  Indien op zaken als modellen, tekeningen en dergelijke, welke bij 

voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons 
zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet  
rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.

2.  De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door 
haar verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen 
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met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder 
vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van 
aansprakelijkheid welke derden jegens ons geldend zouden kunnen 
maken uit hoofde van schending van deze garantie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst 

ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige 
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de 
koper/ opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 
voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, 
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn 
vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder 
uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschuld erkent.

2.  Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen 
onmiddellijk opeisbaar. De koper/ opdrachtgever is aansprakelijk voor de 
door de verkoper/opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande 
uit winstderving en transportkosten.

3.  Onverminderd hetgeen vermeld is in artikel 12 is de verkoper/
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door 
of verband houdt met de levering van goederen c.q. diensten die ten 
behoeve van de koper/opdrachtgever worden of zijn verricht door de 
verkoper/opdrachtnemer, haar werknemers en/of andere personen die 
door of vanwege de verkoper/opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van 
wier diensten door de verkoper gebruikt is gemaakt.

4.  De koper is gehouden de verkoper en de in lid 3 van dit artikel genoemde 
personen te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden die 
gebaseerd zijn op een veronderstelde aansprakelijkheid van de verkoper, 
die in de verhouding tussen koper en verkoper op grond van deze 
algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 15. Toepasselijk Recht en Domiciliekeuze
1.  Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering hiervan is 

uitsluitend Nederlandse Recht van toepassing.
2.  Partijen kiezen domicilie in de woonplaats of vestigingsplaats van de 

verkoper.
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Advertentie

ABK Kunststoffen is specialist in 
grĳ skenteken toepassingen. Bestelbusjes, 
taxibusjes en 4x4 auto’s kunnen met de 
kunststofproducten van ABK zo worden 
omgebouwd dat de zakelĳ ke rĳ der diverse 
(belasting) voordelen geniet. De B-stĳ l en C-stĳ l 
tussenwanden zĳ n uit voorraad leverbaar.
abk-kunststoffen.nl

Verdient uw 
bedrijfswagen nog meer 
dan een spoiler?
Van separatiewand tot dubbele cabine

Multi-Cab.eu is dé specialist in dubbele 
cabines. Met een ombouw snelheid van 
14 dagen voorziet Multi-Cab.eu bĳ na elk merk 
en type bedrĳ fswagen van een RDW 
gecertifi ceerde dubbele cabine.
Zo kunt u veilig en effi ciënt de weg op!
multi-cab.eu



Postadres 
Postbus 34, 6669 ZG Dodewaard

Bezoekadres 
Einsteinstraat 1, 6669 NC Dodewaard

Contact 
+31 (0)488 482 554, info@veap.nl, veap.nl

veap aero veap style veap green


