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Aanhangwagens 2019
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Naast de start van onze familiaal caravanbedrijf, werden er ook
aanvullend fietsendragers en montage van trekhaken aangeboden
en gemonteerd. Maar toen ook kwam destijds de vraag om in onze
toemalige werkplaats het onderhoud en kleine herstelling van de
aanhangwagen te doen. Zo gevraagd, zo gedaan.
Dit zijn we na zoveel jaren nog blijven doen en doen we op vandaag
nog altijd met even zorg en zin. Wij bieden aanhangwagens aan voor
zowel particulier als voor bedrijven. Door onze technische bagage
van het onderstel van een caravan en de signalisatietechniek kunnen
wij de dienst na verkoop voor de klanten garanderen. In ons montage
en herstelcenter hebben wij uiteraard de nodige werkmaterialen en
wisselstukken op voorraad voor een vlotte werking.
U kunt bij ons terecht voor de aankoop van normale aanhanwagen in
houtconstructie of aluminium constructie. Geremd of niet geremd tot
750kg. Voorzien van een dekzeil, oprijrampen of een huif.
Naast de verkoop kunt u bij ons uiteraard terecht voor
dienst na verkoop.

Naast de verkoop van de
aanhangwagens aan interessante
winkelprijzen, verzorgen wij ook de
dienst na verkoop.
Nog geen trekhaak? Geen probleem.
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Informeer in onze winkel.

AANDACHT
Niet opgenomen in deze lijst zijn onze geremde
aanhangwagens. Voor meer info betreffende onze
mogelijkheden voor geremde aanhangwagens,
gelieve contact op te nemen via ons algemeen
telefoonnummer +32 (0)56 40 16 20 of
via email info@dkwcaravans.be

DELJE
A A N H A N G WA G E N S

Een servicepunt voor uw aanhangwagen, trekhaak, ...
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_ INLEIDING

ENKELE AS / HOUT
Een gewone bak-aanhangwagen met houten
bekleding. Een prijsbewuste keuze voor het
gebruik voor een verbouwing of voor uw
vervoer van goederen naar het recyclage park
of ander multi-functionele doeleinden. Deze
aanhangwagens zijn ongeremd en maximaal te
gebruiken tot 750 kg. Voorzien van een COC
certificaat. Voor de as wordt gekozen voor
ALKO™ chassistechniek.

VANAF

€ 615,21% BTW incl.

202 x 134

A

max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

225 x 134

B

max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

259 x 134

C

max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

259 x 156

D

max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

€ 615 ,€ 665 ,€ 715 ,€ 810 ,-
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_ BAK AANHANGWAGENS ONGEREMD

DUBBELE AS / HOUT
Een dubbele-as-uitvoering voor de bak-aanhangwagen
met houten bekleding. Is iets comfortabeler te
gebruiken in vergelijk met een enkele-as. Makkelijk
lading in te voorzien, zonder dat deze onmiddellijk
gaat kantelen. Ook de wegligging is hierin stabieler.
Deze aanhangwagens zijn ongeremd en maximaal
te gebruiken tot 750 kg. Voorzien van een COC
certificaat. Voor de as wordt gekozen voor ALKO™
chassistechniek.

VANAF

€ 895,21% BTW incl.

202 x 134

E

2x max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

225 x 134

F

2x max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

259 x 134

G

2x max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

259 x 156

H

2x max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

300 x 134

I

2x max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

300 x 150

J

2x max. 750 kg

V-DISSEL

7 PIN

€ 895 ,€ 910 ,€ 935 ,€ 1.040 ,€ 1.075 ,€ 1.155 ,-
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_ BAK AANHANGWAGENS ONGEREMD

DUBBELE AS / ALU
Een plateau-aanhangwagen die ervoor zorgt dat u
uw laden en lossen gemakkelijker kunt uitvoeren. De
laadvloer boven de wielen zorgt voor ruime laadvloer.
De zijborden kunnen naar beneden scharnieren, zo
heb je een ideale toegang voor het laden. Denk maar
bij het aannemen van een lading van een heftruck!
Tijdsbesparend. Optioneel kunt u de aanhangwagen
voorzien van een manueel kipsysteem. Voorzien van een
COC certificaat. Voor de as wordt gekozen voor ALKO™
chassistechniek.

VANAF

€ 1.210,21% BTW incl.

258 x 158

K

max 750 kg

ONGEREMD

7 PIN

308 x 158

L

max 750 kg

ONGEREMD

7 PIN

258 x 158

K

variant : Kipper met handpomp

308 x 158

L

variant : Kipper met handpomp

€ 1.210  ,€ 1.310  ,-

€ 1.730  ,€ 1.845 ,-
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_ PLATEAU AANHANGWAGENS ONGEREMD

_ PLAT DEKZEIL STEVIG

_ DRAADNETTEN 50 CM

_ ALU OPBOUW PANELEN IN ALU (30 CM)

_ DEKZEIL MET OPBOUW 140 CM

PLAT DEKZEIL
STEVIG *

DRAADNETTEN
50 CM

ALU OPBOUW
PANELEN
30 CM

ALU OPBOUW
PANELEN
2 x 30 CM

DEKZEIL MET
OPBOUW *
140 CM

A

E

BAK / HOUT

202 x 134

+ € 185 ,-

-

-

-

+ € 582 ,-

B

F

BAK / HOUT

225 x 134

+ € 207 ,-

+ € 405 ,-

-

-

+ € 592 ,-

C

G

BAK / HOUT

259 x 134

+ € 219 ,-

+ € 424 ,-

-

-

+ € 622 ,-

D

H

BAK / HOUT

259 x 156

+ € 249 ,-

+ € 466 ,-

-

-

+ € 659 ,-

I

BAK / HOUT

300 x 134

+ € 255 ,-

+ € 515 ,-

-

-

+ € 665 ,-

J

BAK / HOUT

300 x 150

-

-

-

-

-

K

PLATEAU / ALU

258 x 158

+ € 255 ,-

+ € 485 ,-

+ € 460 ,-

+ € 920 ,-

+ € 696 ,-

L

PLATEAU / ALU

308 x 158

+ € 267 ,-

+ € 510 ,-

+ € 530 ,-

+ € 1.060 ,-

+ € 726 ,-

Prijzen zijn 21% BTW inclusief + inclusief montage + inclusief benodigde *elastieken/haken.
Aanvullende prijsindicatie : Elastieken/ haken = € 12,- / Montage = € 25,Prijzen zijn optieprijzen die u dient bij de catalogusprijs aanhangwagen bij te rekenen.
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_ OVERZICHT UITBREIDINGEN

_ RESERVEWIEL

VANAF

VANAF

€ 32 ,-

€ 80 ,-

21% BTW incl.

21% BTW incl.

_ ANTIDIEFSTAL SLOT

VANAF

_ WIELKLEM

€ 21 ,21% BTW incl.

VANAF

€ 197 ,-

21% BTW incl.

_ bagagebinder met ratel 3,50m / 350kg

€ 8 ,21% BTW incl.

Een servicepunt voor uw aanhangwagen, trekhaak, ...

Deze nieuwe prijslijst vervangt de voorgaande prijslijst. Uitgave prijslijst & geldig vanaf 18.06.2019. Alle prijzen zijn aangegveen 21% BTW inclusief en exclusief. Onder voorbehoud schrijffouten. Tot uitputting voorraad.

_ NEUSWIEL MET NEUSWIELKLEM
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_ OVERZICHT UITBREIDINGEN

Roeselarestraat 415 I 8560 Wevelgem

T +32 (0)56 40 16 20 I info@dkwcaravans.be
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Ontdek de boeiende wereld van caravans & kamperen.

