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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 6.

Technische gegevens / prijzen

Style BASIC – Kunststof accenten zonder eigen sticker folie. 11.872,00 € 20.492,00 €

Style MEXICAN SUNSET – Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie 12.961,00 € 21.911,00 €

Style METROPOLIS – Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie 12.961,00 € 21.911,00 €

Style OFFROAD – Doorlopende frame omranding incl. eigen 
sticker folie; markante opbouwdelen in OFFROAD look

15.232,00 € –

Consumenten-prijs incl. 21% BTW „af fabriek“ (Opmerking: H134) T@B 320 T@B 400

Style BASIC – Kunststof accenten zonder eigen sticker folie. 12.370,00 € 20.990,00 €

Style MEXICAN SUNSET – Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie 13.459,00 € 22.409,00 €

Style METROPOLIS – Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie 13.459,00 € 22.409,00 €

Style OFFROAD – Doorlopende frame omranding incl. eigen 
sticker folie; markante opbouwdelen in OFFROAD look

15.730,00 € –

Consumenten-prijs incl. 21% BTW „af dealer“ T@B 320 T@B 400

BASIS UITVOERING

Totale lengte inclusief dissel (cm) 517 517 597

Opbouwlengte (cm) 340 340 421

Breedte (buiten/binnen) (cm) 201 / 180 201 / 180 225 / 204

Hoogte (buiten/binnen) (cm) 244 / 182 249 / 182 261 / 198

Massa ledig voertuig (kg) 620 650 910

Rijklaar gewicht (kg) (Opmerking: H140,H720) 655 690 980

Toegestane maximum massa (kg) (Opmerking: H720) 750 850 1.200

Maximaal laadvermogen (kg) (Opmerking: H720) 95 160 220

Bandenmaat 195/55 R 15 205/70R15 205/65 R 15

Velgenmaat 5 1/2 J x15 6Jx15 5 1/2 J x15

Slaapplaatsen  (Opmerking: H141) 2 2 2

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 2 2 2

OPBOUW

Openslaande ramen met geïntegreerde verduisteringrollos 5 5 5

Opbouwdeur (breedte x hoogte) 55 x 150 55 x 150 55 x 150

Wanddikte dak (mm) 31 31 31

Wanddikte zijwand (mm) 31 31 31

Wanddikte bodem (mm) 38 38 38

WOONRUIMTE

Bedmaat voor (cm) – – 70 x 195

Bedmaat achter (cm) 175 x 200 175 x 200 145 x 198

WATER

Vers watertank (volume in liter) 20 45 45

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) – – 106

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Aantal 230V aansluitpunten 2 2 4

Aantal USB aansluitpunten 1 1 –

Technische gegevens / uitvoeringsdetails
T@B 320 T@B 400

BASIC 
OFFROAD  

(Opmerking: H721)
BASIC
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 6.

Art.-Nr. Standaarduitrusting o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard
T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD  BASIC

Chassis / gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen
152832 AL-KO chassis met rechte as s s s
152834 Enkelasser s s s
152838 Handrem servo bekrachtigd s s s
152828 15" banden s s s

Deuren
100588-01 Opbouwdeur T@B: 1-delig, met patrijspoortraampje (Afhankelijk van de indeling) s s –

Servicekleppen / Garagedeuren

102914-06
Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen  van 5 kg (Afhankelijk 
van de indeling) (Afhankelijkheid: ABH5402)

s s –

Ramen / dakramen / ontluchting
102923-02 Hoogwaardig dubbellaags kunststof raam met veiligheidsvergrendeling s s s
101351-02 Dakraam (hef-kiep) 40cm x 40cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) s s s

Materialen / Voertuigdesign
102926-09 Alu gladde plaatuitvoering zijwanden, zilver s s s

Meubels / oppervlaktes
552940-08 Meubeldecor: Salem Es en Lino s s s

552944 Vinyl vloerbedekking s s s
Wonen / slapen

552945-06 Schuimmatras met houten lattenbodem s s s
552335-50 Bekledingsstof keuze: BASIC s s s

Keuken/Bad gedeelte

402985-12
Hoogwaardig 2 pits kooktoestel-spoelbak combinatie met glasafdekking 
(Afhankelijk van de indeling) (Afhankelijkheid: ABH5403)

s s –

403567 Opbergkast i.p.v. koelkast (Afhankelijk van de indeling) s s –
Gas / Verwarming / Airco / Water

302973 Gasvoorziening 30 mbar s s s
302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK s s s
302978 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK s s s

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp s s s
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan s s s

452472
Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd (Afhankelijk van 
de indeling) (Afhankelijkheid: ABH5405)

o s s

453510-04 Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer s s s
452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" s s s

Elektra
253525 Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig s s s
253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat s s s
253529 Aardlekschakelaar s s s

253528-03 Omvormer 240 VA s s s
253517 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ s s s

253534-18 LED-lichtlijst onder keukenkast s s s
Luifels / Optie luifels

103570 Luifelijst rondom lopend links en rechts s s s
Overige

953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands) s s s
Opties

952501 Afhaal pakket fabriek caravan (zelfafhaling) Nederland (Opmerking: H134) s s s
953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar s s s

952823
MediKit voucher: voucher voor een exclusieve EHBO-set (inclusief wondspray, 
desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen) (Opmerking: H137)

s s s

Art.-Nr. Pakketten Consumentenprijs  
incl. 21% BTW

150005 12 Volt verzorgingspakket (25 kg) 1.016,00
Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden.
Gel-accu geschikt voor solar techniek
Display voor batterijvermogen via bord control

150007 Autark pakket – T@B (400 TD) (32 kg) 1.922,00
Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden.
Monitor voor accu
Solar regelaar
Aansluiting voor accutemperatuursensor
Gel-accu geschikt voor solar techniek
Display voor batterijvermogen via bord control
Warm watervoorziening via Truma boiler BN 10 liter (gas / elektrisch)- Truma Therme vervalt
Toiletruimte met douchearmaturen en gordijn (zonder 230V stopcontact)
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 6.

Art.-Nr. Functies en opties  o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG
Consumenten-

prijs  
incl. 21% BTW

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

Chassis / gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen

150997 AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0) 4 884,00 o o o

150267 Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheid: ABH5398) 4 373,00 o o o

102868 Kantel beschermbeugel - – – s

Toegestane maximum massa

150111-37 toegestane maximum massa naar 750kg (850kg chassis) - s – –

150111-15 toegestane maximum massa naar 800kg (850kg chassis) - 101,00 o – –

150111-01 toegestane maximum massa naar 850kg (850kg chassis) - 101,00 o – –

150112-01 toegestane maximum massa naar 1.000kg (1.000kg chassis) 10 533,00 o – –

150111-38 toegestane maximum massa naar 850kg (1.000kg chassis) - – s –

150111-02 toegestane maximum massa naar 1.000kg (1.000kg chassis) - 101,00 – o –

150111-05 toegestane maximum massa naar 1.200kg (1.300kg chassis) - – – s

150111-06 toegestane maximum massa naar 1.300kg (1.300kg chassis) - 101,00 – – o

150112-02 toegestane maximum massa naar 1.400kg (1.500kg chassis) 20 533,00 – – o

150112-03 toegestane maximum massa naar 1.500kg (1.500kg chassis) 20 533,00 – – o

Banden

152830 stalen velgen - s – –

151477-02 lichtmetalen velgen (205/70R15|6Jx15) - – s –

151477 lichtmetalen velgen (195/55R15|6Jx15) - 533,00 o – –

151477-01 lichtmetalen velgen (205/65R15|6Jx15) - 533,00 – – o

Transportsystemen

551464 Opbergnetten (7 stuks) 1 213,00 – – o

100039 Fietsendrager op dissel, 2 fietsen, max. belastbaar tot 30 kg 10 219,00 – – o

101456
Fietsendrager achterzijde, 2 fietsen max. belastbaar 
tot 40 kg (Afhankelijkheid: ABH5399)

10 251,00 o o o

101457 Waterdichte bagagebox (Afhankelijkheid: ABH5399) 9 602,00 o o o

101455
Basisdrager (noodzakelijk voor montage van fietsendrager 
of bagagebox) (Afhankelijkheid: ABH5400)

7 270,00 o o o

Reservewiel

151467 Reservewiel met stalen velg en houder in voertuig 23 213,00 o – o

151468 Reservewiel met lichtmetalen velg en houder in voertuig 21 341,00 o o o

151469
Reservewielhouder buiten aan voertuig buiten en reservewiel 
met lichtmetalen velg (Afhankelijkheid: ABH5401)

25 554,00 o o –

Deuren

100832 Hordeur 4 253,00 o o o

102334 Handmatig bedienbare opstap 5 533,00 o s –

Servicekleppen / Garagedeuren

Voorin

102914-05 Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen  van 11 kg (Afhankelijkheid: ABH5402) - – – s

Achterin

102435-01 Serviceluik 34,9 cm x 29,6 cm, achterin rechts 1 127,00 o o –

100612-23 Serviceluik 70 cm x 30,5 cm, achterin rechts 1 251,00 – – o

Ramen / dakramen / ontluchting

551462 Verduisteringsrollo's en insectenhorren aan de ramen 3 319,00 o o s

Voorin

101342-01 Openslaand raam (voor) 6 – – s

Achterin

103565 Sky view elektrisch, met verlichting 12 – – s

Toiletruimte

100960-04 Dakraam 28cm x 28cm met insectenhor, (toiletruimte) 2 – – s

Materialen

102926-04 Alufiber dak, minder gevoelig voor hagel, silver - – – s
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 6.

Art.-Nr. Functies en opties  o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG
Consumenten-

prijs  
incl. 21% BTW

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

101470 Daksierlijsten dwars / achter 2 258,00 o o –

101471 Daksierlijsten in de lengte / achter 3 274,00 o o o

Verlichting / Techniek

252936 Voortentlamp in LED techniek - – – s

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-51 Bekledingsstof keuze: LOS CABOS - o o o

552335-72 Bekledingsstof keuze: OCEAN SPRAY - o o o

552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 341,00 o o o

552188-02 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROYAL - 341,00 o o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 191,00 o o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 191,00 o o o

550660-04 Pakket AQUA 3 191,00 o o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 191,00 o o o

550660-02 Pakket STONE 3 191,00 o o o

550660-01 Pakket EARTH 3 191,00 o o o

Keuken/Bad gedeelte

Keukengedeelte

402985-04
Hoogwaardig 3 pits kooktoestel met gietijzeren rooster en 
glasafdekking, diepe spoelbak (Afhankelijkheid: ABH5403)

- – – s

402991-01 Koelkast 106 liter - – – s

401939 Koelkast 60 liter incl. vriesvak (Afhankelijkheid: ABH5404) 20 1.066,00 o o –

Bad/Douche gedeelte

451441 Douche uitrusting met armaturen, 230 V stopcontact in badkamer vervalt 4 263,00 – – o

451465 Beklede hocker - geschikt voor Thetford Porta Potti Qube 335 6 153,00 o o –

453503-01 Banktoilet Thetford - – – s

Gas / Verwarming / Airco / Water

Verwarming / Airco

551054 Ringverwarming 12V 3 – – s

352968 Gaskachel: Truma S 3004 met piezo-ontsteking - – – s

351475 Kachel, type Truma S 2200 met piezo 8 692,00 o o –

550086 Truma Ultraheat 2 373,00 – – o

351388 Elektrische vloer bijverwarming tot type 550 11 614,00 – – o

552528 Airconditioning Saphir Compact (Opmerking: H145) 23 1.970,00 o o o

Water

453514 20 liter jerrycan vers water - s – –

452472
Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd (Afhankelijk 
van de indeling) (Afhankelijkheid: ABH5405)

4 213,00 o s s

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

551480 Ambienteverlichting 3 319,00 – – o

Multimedia

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en TV aansluiting 4 182,00 – – o

Zekerheid

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke tracking-functie, 
tracking na diefstal van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

- 202,00 o o o

252815
velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, EU-
brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH5406)

- 206,00 o o o

Opties

953591 Aflevering bij dealer NL i.p.v. afhaal pakket fabriek. (Afhankelijkheid: ABH5407) - 498,00 o o o

150620 Pechhulpset 2 106,00 o o o
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 6.

AFHANKELIJKHEDEN
ABH5398 Bestaat uit: 953557

ABH5399 Alleen in combinatie met 101471 en 101455 en 150267

ABH5400 Alleen in combinatie met 101471 en 150267

ABH5401 Alleen in combinatie met 101470

ABH5402 Bestaat uit: 953561

ABH5403 Bestaat uit: 953554

ABH5404 Vervangt 403567

ABH5405 Vervangt 453514

ABH5406 Alleen in combinatie met 252698

ABH5407 Vervangt 952501

BELANGRIJKE OPMERKINGEN EN AFHANKELIJKHEDEN

OPMERKINGEN 

OPMERKINGEN
H721 De omschrijving «Offroad» beschrijft slecht een stijlvariant van het voertuig en heeft geen betrekking op offroad-gebruik van 

de caravan. De caravan mag en kan alleen worden gebruikt voor normaal gebruik en  is niet geschikt voor off-road gebruik.

H140 Rijklaar gewicht op basis van het gehomologeerde basismodel

H720 Incl. verswatertank 100% gevuld (bij Style OFFROAD + T@B 400 = 45l tank; bij T@B 320 = 
standaard met 20 liter jerrycan);  gastank 100% gevuld; stroomvoorziening; kabeltrommel. Maximaal 
laadvermogen (kg) zoals gedefinieerd in de T@B catalogus = verschil tussen de toegestane maximum 
massa minus rijklaargewicht. Let op de verdere uitleg en toelichtingen op pagina 7

H141 Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor 
kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw T@B 
dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen 
of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.

H142 Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk 
aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw T@B dealer zal u graag adviseren.

H134 Afhaal pakket fabriek houdt in: 
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak) 
* Aflevering door een specialist van de fabriek 
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek 
* Een fabrieksbezichtiging 
* Een kleine lunch in de fabriek 
* Een klein presentje van de fabriek 
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan 
transportkosten en dient optie "Aflevering bij dealer i.p.v. afhaal pakket fabriek" gekozen te worden.

H137 Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat  wondspray, 
desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen. De voucher kan dus 
alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.
shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 6.

VOOR DEZE PRIJSLIJST
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand van 
08/2020.
De prijslijst is vanaf 08/2020 en voor modeljaar 2021 geldig. Eerdere prijslijsten, 
brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid met 
betrekking tot de aangeboden voertuigen.
Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking van natuurlijke 
grondstoffen een tolerantie van +/- 5%
In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven kunnen de veiligheid 
van jouw camper benadelen en u riskeert verlies van de garantie. Laat derhalve 
jouw reparatie of in- en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden bij de 
erkende T@B dealerbedrijven en maak gebruik van originele T@B onderdelen 
en accessoires.
Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen geldig bij in- en opbouw 
tijdens de productie van de camper. In- en opbouw achteraf, indien en 
voorzover mogelijk, brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee. 
In sommige gevallen kan het gebeuren dat de ene optie de andere uitsluit. 
Veranderingen in constructie, kleur, en uitvoering behouden wij ons voor, 
zolang dit de technische vooruitgang dient.
De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk 
zijn geldig op het moment van het ter perse gaan 08/2020. Veranderingen 
aan uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn 
voorbehouden.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen 
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische 
vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van 
kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst 
– voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen 
van-tot ca 2dE tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en 
voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen 
meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die 
niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als 
optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen 
mogelijk.
Wij adviseren je voor aankoop van één van deze modellen te informeren bij 
jouw T@B dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen 
van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet 
leverbaar

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de 
technische voorschriften van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)
T@B vrijetijdsvoertuigen onderscheiden zich door de technische vooruitgang. 
Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het 
chassis en een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt een 
laag eigengewicht van de T@B vrijetijdsvoertuigen gerealiseerd.
Het leeggewicht in deze prijslijst is het gewicht van het voertuig in 
standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, d.w.z. zonder het gewicht 
van de bestuurder en zonder „vloeistoffen“, alsmede zonder extra uitrusting 
(volgens art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012
Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012 is, voor 
zover niet afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd:
Het leeggewicht van het voertuig incl. standaard uitrusting volgens weging 
door de fabrikant (incl. boordwerktuig)
 +  Alu gasflessen (5 kg/11 kg vulniveau) voor 100% gevuld (komt overeen met 

20/23 kg totaalgewicht)
 + vers watertank voor 100% gevuld
 + toilet spoeltank voor 100% gevuld
 + warm water boiler voor 100% gevuld
 = gewicht in rijklare toestand
De toegestane maximum massa volgens artikel 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 
is als volgt gedefinieerd:
De door de fabrikant opgegeven werkelijke massa van het voertuig in beladen 

toestand, d.w.z. de maximaal toelaatbare massa van het voertuig in rijklare 
toestand incl. de gekozen optionele uitrusting en extra belading (passagiers, 
bagage, enz.).
Het maximaal laadvermogen volgens de T@B catalogus opgaven is 
gedefinieerd als:
Toegestane maximum massa 
 – rijklaargewicht 
 = maximaal laadvermogen
Voorbeeld:
(Toegestane maximum massa) 1400 kg
 – (rijklaargewicht) 1090 kg
 = (maximaal laadvermogen) 310 kg

De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / uitvoeringsdetails“ 
gepubliceerde opgaves hebben betrekking op de Europese type goedkeuringen 
van het basistype van het betreffende model. In het kader van landvarianten 
en speciale modellen kunnen deze waardes eventueel afwijken. Informeert je je 
persoonlijk over zulke afwijkingen bij jouw T@B merkdealer.
Let vooral op het volgende: 
Het maximale laadvermogen zoals aangegeven in de catalogus wordt 
bijvoorbeeld verminderd met de massa van de extra apparatuur.
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heb je zelf de verantwoordelijkheid dat 
jouw T@B vrijetijdsvoertuig na aftrek van het gewicht van de extra opties van 
de maximale mogelijke belading altijd nog over een minimaal laadvermogen 
moet beschikken, dat in geen geval onderschreden mag worden (volgens 
bijlage I, deel D, rubriek 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):
Maximum aantal slaapplaatsen
 + totale lengte van de voertuigopbouw in meters
 x10
 = Minimaal laadvermogen in kg
 [(Maximum aantal slaapplaatsen) 4
 + (totale lengte van de voertuigopbouw in meters) 5]
 x10
 = 90 kg
Als gebruiker van een T@B vrijetijdsvoertuig bent u verplicht te voldoen 
aan de minimaal laadgewicht. Mocht het door u gewenste voertuig door de 
gekozen opties de maximale aslasten overschrijden dan kun je kiezen uit twee 
mogelijkheden
– Verhoog de laadvermogen
– Deselectie van optionele uitrusting
Uw T@B dealer geeft u te allen tijde op aanvraag informatie over hoeveel het 
resterende minimale laadvermogen is.
Het gewicht van het voertuig met uitsluitend standaarduitrusting volgens de 
gegevens van de producent wordt verkregen door weging van een voertuig in 
standaarduitvoering.
Als gebruiker van een caravan ben je verplicht de maximale aslasten in acht te 
nemen alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. 
Voorts ben je verplicht, alle voorschriften aan te houden, die noodzakelijk zijn 
voor een veilig gebruik van jouw caravan.

Bij het bestellen van opties die onderdelen van pakketten vervangen, zijn deze 
pakketonderdelen niet inbegrepen in de levering.
De genoemde prijzen van de fabrikant zijn in EURO inclusief 21 % BTW. De 
vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting 
over de toegevoegde waarde en, indien van toepassing, andere wettelijk 
voorgeschreven berekeningsfactoren of belastingen, die ook afzonderlijk 
kunnen worden vermeld. De prijzen zijn (afhankelijk van het land) exclusief de 
kosten voor registratiedocumenten, levering en transport, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld.
De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor installatie 
in de fabriek in nieuwe voertuigen en in de huidige productie. Daarnaast is de 
installatie achteraf niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De 
prijzen van de individuele pakketten zijn vaste prijzen en kunnen niet worden 
gewijzigd door extra opties.
Raadpleeg uw T@B dealer voor meer informatie.
Drukfouten, vergissingen en aanpassingen voorbehouden.

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk T@B geven wij, in het kader van onze garantievoorwaarden, naast 
uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK T@B GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 6.

Knaus Tabbert GmbH 
Helmut-Knaus-Straße 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany

www.tabme.de
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instagram.tabme.defacebook.tabme.dewww.tabme.de shop.tabme.de
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