
1 Ik heb een vraag

De ultieme
bedrijfsbussenvergelijker
voor iedere ondernemer

Met deze overzichtelijke vergelijker kies jij de juiste bus die past bij 
jouw wensen.
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De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

Er zijn heel wat bedrijfsbussen op de markt, maar niet ieder model past bij elk bedrijf.

En de wensen van een schilder zijn qua bedrijfsbus nogal anders dan die van een

personenvervoerder. Eén ding is zeker: iedere ZZP’er en MKB’er heeft voordeel van 

lease. Nu alleen nog jouw ultieme bus kiezen.
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De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

Een bedrijfsbus is voor veel ondernemers meer dan een 

vervoersmiddel dat ze van A naar B brengt. Voor bouwvakkers 

is het ook een opslagplaats en koeriers en installatietechnici 

verwerken de administratie onderweg in hun cabine.

We maakten daarom een overzichtelijke vergelijker van 30 

bedrijfsbussen die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. 

Zo kies jij de juiste bus die past bij jouw wensen.
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Hoofdstuk 1
Keuze uit compact, middelgroot, groot en XXL

Om een bedrijfsbus te vinden die bij jou past, is het belangrijk 

om eerst te bepalen welke eigenschappen zo’n bus moet

hebben. Ten eerste is er natuurlijk de grootte. Vervoer je veel 

materiaal, dieren of juist veel personen dan zul je uiteraard voor 

het maximale aantal vierkante meters moeten gaan.

Daarnaast heb je nog keuze uit andere facetten. Ga je voor 

populariteit? Of voor zuinigheid? Comfort misschien? Om je te 

helpen in deze wirwar van mogelijkheden, zetten we de

belangrijkste aspecten van alle wagens op een rij. Dit helpt jou 

de beste bedrijfsbus te selecteren.

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

Hoofdstuk 1. Keuze uit compact, middelgroot, groot en XXL

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 2
Vergelijker compacte bedrijfsbussen

We vergelijken in dit document 30 bedrijfsbussen die geschikt 

zijn voor verschillende professies. Zoals de verloskundige, 

mobiel surveillant, dierenprofessional en bloemist. Deze vier 

beroepsgroepen hebben allemaal baat bij het leasen van een 

compacte bedrijfsbus. Dit scheelt in maandelijkse kosten,

omdat het tarief voor de aanschafwaarde en de wegenbelasting 

lager is. Daarnaast verbruiken dit soort bedrijfsauto’s minder 

brandstof waardoor je ook hier een kostenbesparing realiseert.

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Peugeot Partner

De Peugeot Partner is een stoere en compacte bedrijfsbus. Met een 

slimme bedrijfswageninbouw kun je er net zo makkelijk een robuuste 

autokennel in kwijt als delicate bloemen die vanaf de veiling vers in jouw 

winkel moeten aankomen. Deze wagen heeft een lage laaddrempel en 

achterdeuren die tot 180 graden openen. Dat maakt inladen van al het

materiaal makkelijk. De bus heeft maximaal twee schuifdeuren.

De laadruimte is gemaakt om zelf in te richten. Je kunt bijvoorbeeld een 

scheidingshek laten plaatsen of een rooster tot aan het dak.

Met standaard zes sjorogen in de laadruimte zet je alle spullen en gereed-

schappen stevig vast.

Praktische informatie over de Peugeot Partner:
• Lengte laadruimte: maximaal 2050 millimeter

• Laadruimte: maximaal 3,7 kubieke meter

• Rijdt 7 liter / 100 kilometer en de BlueHDI Dieselmotoren

voldoen aan de Euro6-norm voor minder brandstofverbruik en 

CO2 uitstoot

Cabine
De cabine van de Peugeot Partner is perfect afgestemd op professioneel 

gebruik. Met veel handige opbergvakken zoals het afsluitbare vak voor 

het stuurwiel. De hoge zitpositie geeft goed zicht op de weg en je kunt het 

stuur en de armsteun naar eigen wens verstellen. Dit maakt het makkelijk 

deze bedrijfspartner te delen met collega’s. De hulp voor achteruit

inparkeren, cruise control en snelheidsbegrenzer zorgen voor optimaal 

rijgemak. En hij beschikt over verschillende communicatiemiddelen.

Communicatie
Dankzij het grote 7 inch kleurentouchscreen in het midden van het

dashboard zijn de verschillende bedieningsfuncties van de auto altijd

goed zichtbaar en binnen handbereik. Bedien het navigatiesysteem

eenvoudig door het scherm aan te raken. Dankzij de Mirror Screen-

technologie kun je een aantal apps van je smartphone weergeven en

gebruiken via het touchscreen.

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussenHoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen
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Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Communicatie
Deze bedrijfsbus is sober uitgerust wat betreft communicatiemogelijk-

heden. Hij heeft standaard een ingebouwde CD- en MP3-speler en

bedieningstoetsen op het stuurwiel. De rest is optioneel. Kies bijvoorbeeld 

voor een 5 inch LCD kleuren-touchscreen of Bluetoothconnectiviteit voor 

het regelen van inkomende gesprekken en sms-berichten en om muziek 

rechtstreeks vanaf jouw telefoon te streamen. 

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Fiat Doblò

De Fiat Doblò is een comfortabele, compacte en wendbare bedrijfsbus.

De Doblò verenigt de klasse van een personenauto en degelijkheid van een 

bestelwagen in één voertuig. De bus heeft een flinke laadruimte met een 

stalen laadvloer voorzien van zes sjorogen en een inspectieplug.

Inladen gaat gemakkelijk via de grote zijschuifdeuren en openslaande

achterdeuren met lage laaddrempel. De Doblò is in verschillende

hoogtes en uitvoeringen verkrijgbaar en er zijn diverse mogelijkheden

voor ombouw. Zo tover je de bus bijvoorbeeld eenvoudig om tot

marktwagen met luifel of transformeer je hem tot koelwagen voor verse 

bezorging van etenswaren.

De belangrijkste gegevens over de Fiat Doblò:
• Lengte laadruimte: 1820 tot 2200 millimeter

• Laadruimte van 3,4 tot 4,2 kubieke bij het type met verhoogd 

dak

• Rijdt maximaal 7 liter / 100 kilometer

Cabine
De cabine is comfortabel en geïsoleerd, zodat je minder last hebt van

geluiden van buitenaf. Ook is hij met drie zitplekken voorin erg ruim.

Iedere vierkante centimeter van de Doblò wordt benut. Zo biedt deze 

compacte bestelbus een zee aan bergruimte voor de kleinste accessoires, 

zoals schroeven of pennen. Daarnaast zijn er vele opties en extra’s

beschikbaar. Zo hangt jouw jasje voor een belangrijk gesprek netjes aan 

de geïntegreerde kledinghanger en is er naast de versnellingspook ruimte 

voor een make-uptasje. Met de geurdispenser ruikt het ook nog eens altijd 

lekker in de cabine.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Communicatie
De Citroёn Berlingo beschikt over een 7 inch kleurentouchscreen en Mirror 

Screen-technologie, waarmee je apps van je smartphone op het dashboard 

afleest. Het touchscreen navigatiesysteem geeft kaarten in 3D-perspectief weer 

en het systeem stuurt je automatisch volgens de snelste route. Dreig je toch 

te laat te komen dan dicteer je via de spraakherkenning eenvoudig een mail of 

whatsapp om jouw afspraak te waarschuwen. Met dit kantoor op wielen sta jij 

dus ook onderweg veilig in verbinding met de buitenwereld.

Citroën Berlingo

De Citroёn Berlingo is een praktische en comfortabele bedrijfsbus.

Leverbaar in twee lengtes is er altijd een Berlingo die bij je past. Met een 

laadvolume tot 3,7 vierkante meter breng je alles wat jij nodig hebt van A 

naar B. Of het nu om gereedschap, materiaal of dieren gaat. De grote

laadruimte kan op maat worden omgebouwd naar wat maar praktisch is 

voor jou. De Berlingo is uitgerust met de nieuwe BlueHDI-motoren.

Deze dieselmotoren voldoen aan de nieuwe Euro6-norm.

De belangrijkste gegevens over de Citroёn Berlingo:
• Lengte laadruimte: maximaal 2000 millimeter

• Laadruimte: maximaal 3,7 kubieke meter

• Rijdt vanaf 4 liter / 100 kilometer en heeft nieuwe

• BlueHDi-motoren. Deze hebben het meest efficiënte

emissieregelsysteem dat er verkrijgbaar is.

Cabine
De bescheiden Citroёn Berlingo is van binnen voorzien van vele gemakken. 

De cabine heeft ruimte voor drie personen. Door slim design blijft geen 

gedeelte van de binnenruimte onbenut. Klap de middelste stoel

bijvoorbeeld naar beneden. Er ontstaat dan een klein bureautje waarop je 

de administratie bij kunt werken. Geen onleesbare krabbels meer door het 

schrijven op het dashboard. Het is ook mogelijk om een dubbele cabine te 

laten bouwen in je Berlingo. Daarmee vervoer je nog meer passagiers op 

de achterbank.

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen
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Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Communicatie
De Kangoo heeft fijne technische upgrades zonder dat je aan chaos aan knoppen 

in de bestuurscabine aantreft. De achteruitrijcamera is verwerkt in de zonneklep 

en de parkeersensoren aan de achterzijde zorgen ervoor dat je gemakkelijk en 

veilig inparkeert. Daarnaast is het mobiele kantoor ook hier aanwezig door de 

vele opbergmogelijkheden en R-LINK Evolution. Via het touchscreen met 

spraakherkenning bedien je de TomTom-navigatie en multimedia. 

Door de Bluetooth-verbinding houd jij tijdens het bellen jouw handen vrij. 

Renault Kangoo

Een fijne en robuuste bedrijfsbus. Met een laadvermogen tot wel 885 en 

een laadvolume tot wel 4 kubieke meter is er ook voldoende ruimte voor 

jouw spullen. De deuren openen bovendien ver genoeg om zo een

europallet naar binnen te schuiven. Ook lange of hoge voorwerpen zijn 

geen probleem voor de Kangoo. Gooi de laadklep op het dak open, die is 

geschikt voor materiaal tussen de 50 en 100 centimeter. De laadruimte is 

geheel naar jouw smaak in te richten met houten vloer- en

wandbetimmering zodat je materialen netjes uit het zicht opbergt.

En dat allemaal in een bestelbus die oogt als een personenauto.

De belangrijkste gegevens over de Renault Kangoo:
• Lengte laadruimte: maximaal 2110 millimeter

• Laadruimte: maximaal 4 kubieke meter

• Heeft een min/max-verbruik van 4,3 tot 6,4 liter / 100 kilometer. 

Dit varieert mede door het START & STOP-systeem,

energieterugwinning tijdens het remmen, lagedruk-EGR en 

warmtebeheer.

Uniek in deze klasse
Met deze bestelbus laat je zien waar je voor staat: milieuvriendelijk en 

no-nonsense ondernemen. 

Hij is namelijk ook elektrisch verkrijgbaar met een radius van 270

kilometer. Omdat de bus hoog op zijn wielen staat is hij bovendien

geschikt voor moeilijk begaanbare terreinen. Een bouwplaats of

modderige bosweg trotseert deze wagen zonder problemen. Je deelt de 

ruimte in de Renault Kangoo gemakkelijk op met diverse tussenschotten 

en wanden die je naar eigen inzicht plaatst. 

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen
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Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Volkswagen Caddy

De Volkswagen Caddy is een betrouwbare en veilige bedrijfsbus. Je kunt 

al jouw spullen kwijt in deze wagen en door de ergonomische stoelen en 

ruime opbergruimte in de cabine rijdt de wagen erg fijn. De brede

schuifdeur vergemakkelijkt het inladen en met de zes bindogen zet je alles 

eenvoudig muurvast.

Praktische informatie over de Volkswagen Caddy:
• Lengte laadruimte: maximaal 2249 millimeter

• Laadruimte: maximaal 3,2 kubieke meter

• Rijdt 4,5 liter / 100 kilometer (TDI EU6 75 kW/102 pk motor) 

en heeft een BlueMotion Technology-pakket met een START & 

STOP-systeem, remenergie-terugwinning en banden met een 

lage rolweerstand

Cabine
De Caddy straalt degelijkheid, kwaliteit en vertrouwen uit. Het interieur is 

geïnspireerd op de personenwagens van Volkswagen. De ergonomische 

stoelen, fraaie materialen en een breed aanbod aan radio- en infotainment-

systemen zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

Communicatie
Via de USB-poort sluit je externe media aan, bovendien maakt de

Bluetooth-functie handsfree bellen mogelijk. Car-Net zorgt ervoor dat je 

onderweg verbonden bent met de buitenwereld. Guide & Inform bevat 

toepassingen die je tijdens de reis beter informeren door altijd de meest 

actuele informatie naar jouw bedrijfswagen te sturen.

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Mercedes Citan

Robuust, flexibel en rendabel. De Mercedes Citan is een ideale eigen

stadsauto voor ondernemers die regelmatig op pad gaan. Hij is

verkrijgbaar in drie lengtes en is geschikt voor vrijwel elke toepassing. 

Gebruik hem voor personenvervoer van maximaal zeven mensen of zet de 

wagen in om goederen mee te transporteren. Met de schuifdeuren links en 

rechts, is het makkelijk in- en uitstappen. De Citan Tourer (voor

personenvervoer) is bekleed met stoffen die ademend, vuilafstotend,

huidvriendelijk en eenvoudig te reinigen zijn.

Praktische informatie over de Mercedes Citan:
• Lengte laadruimte: maximaal 2137 millimeter

• Laadruimte: maximaal 3,8 kubieke meter

• Deze bedrijfsbus verbruikt gemiddeld 4,3 l/ 100 km en heeft 

moderne dieselmotoren die voor een laag brandstofverbruik 

zorgen

Cabine
De cabine is met een verstelbare stoel en stuur, opbergvakken en

ergonomisch bestuurbare bedieningselementen op het stuur perfect

ingericht voor het hele bedrijf. De Citan is standaard uitgerust met

airconditioning, buitentemperatuurmeter, armsteun en aflegvak. 

Communicatie
Een klein touchscreen is wederom aanwezig in het midden van het

dashboard, waarmee je gemakkelijk navigeert, telefoneert en muziek

luistert via Bluetooth. Daarnaast is er een micro-sd-kaartlezer

geïntegreerd. Handig om foto’s direct te bekijken op het scherm. Zo weet 

een beveiliger direct of een foto van een verdachte situatie duidelijk

genoeg is of dat je nog een kiekje moet nemen.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
https://www.hellocars.nl/bedrijfswagens/bedrijfstaxi-voor-personenvervoer/
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Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Fiat Fiorino

In deze fraaie Italiaanse bedrijfsbus kom je stijlvol voor de dag. De Fiat 

Fiorino heeft de klasse van een personenauto met de praktische

voordelen van een bestelbus. Het is een compacte stadsbus, met toch 

flink wat ruimte voor de chauffeur en zijn spullen. Met een totaallengte van 

nog geen 4 meter kun je er door het slim ontworpen laadruim toch 2,5

kubieke meter aan spullen in kwijt. De lage laaddrempel van 527

millimeter helpt je zware bagage gemakkelijk in- en uitladen.

Cabine
De cabine deel je in naar eigen wens en heeft voldoende ruimte en opberg-

vakken voor al jouw benodigdheden. Daarnaast is de passagiersstoel in te 

klappen tot tafel. Handig wanneer je papierwerk in moet vullen en

onleesbaar gekrabbel wilt vermijden.

Communicatie
Er zijn drie type radio’s mogelijk waarbij de meest luxe een 5 inch touch-

screen navigatiesysteem bevat met de mogelijkheid tot Bluetooth-bellen.

Peugeot Bipper

De meest compacte bedrijfswagen uit deze vergelijker. Peugeot Bipper is 

pittig, wendbaar en door zijn afmetingen eenvoudig te parkeren. Dat maakt 

hem ideaal voor ondernemers die vooral werken in drukke gebieden.

Interessante gegevens over de Peugeot Bipper:
• Lengte laadruimte: maximaal 1523 millimeter

• Laadruimte: maximaal 2,5 kubieke meter

• Deze bedrijfsbus verbruikt min. 3,8 l en max. 4,4 liter / 100 km 

en is door de 1.3 BlueHDi 80-motor schoon en energiezuinig 

Cabine
Doordat er maximaal twee personen in de Bipper kunnen meerijden, zit je 

heerlijk royaal. Het riante dashboard heeft met 12 opbergvakken genoeg 

ruimte om deze bedrijfswagen jouw mobiele werkplek te noemen.

Alle rapporten en documenten neem jij voortaan dus gewoon mee on the 

job. De Bipper heeft daarnaast een display op het dashboard. Je kunt je

telefoon met Bluetooth verbinden en handsfree bellen.

Communicatie
Een handsfree Bluetooth-set is optioneel. De Bipper is standaard voorzien 

van een radio-cd-speler.

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen
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Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

Citroёn Nemo

Dit compacte broertje van de Berlingo is jouw steun en toeverlaat in de 

drukte. Hoewel de compacte buitenmaten anders doen vermoeden, is de 

Nemo van binnen verbazingwekkend ruim. Hij heeft ondanks zijn fijne

formaat keuze uit twee, één of geen schuifdeuren aan de zijkanten en

achterdeuren die tot 180 graden openen. De totale laadruimte staat gelijk 

aan één europallet.

Praktische informatie over de Citroën Nemo:
• Lengte laadruimte is 1520 millimeter

• Laadvolume van 2,5 kubieke meter

• Rijdt 4,4 liter / 100 kilometer en is door het START & STOP-

systeem en EGS gearbox zuinig in het verbruik van brandstof en 

de uitstoot van CO2.

Cabine
In de ergonomisch gevormde bestuurdersstoel zit jij jouw hele werkdag 

comfortabel. De administratie hoeft in dit rijdende kantoor ook niet meer 

te wachten. Op het ingebouwde bureaublad werk je meteen al het

papierwerk bij. 

Techniek
Optioneel past er van alles in deze Nissan. Zoals een achteruitrijcamera, 

navigatiesysteem, ABS bij het remmen, Vehicle Dynamic Control, cruise 

control en nog veel meer. 

De Nemo is een van de kleinste bestelbussen die je kunt

ombouwen tot koelwagen. Misschien wel perfect voor jouw

cateringbedrijf?

Nissan NV200

Dankzij de intelligente inrichting heeft deze compacte bedrijfsbus voor 

aannemers een verrassend grote laadruimte in verhouding tot zijn

buitenafmetingen. Met een laadruimte van 4,2 kubieke meter is er genoeg 

plek om twee europallets te vervoeren. Doordat de laadvloer op slechts 52 

centimeter hoogte zit, laad je jouw materialen gemakkelijk in.

Feiten en cijfers:
• Laadlengte: maximaal 2040 millimeter

• Laadvolume: 4,2 kubieke meter

• Rijdt tussen de 7,3 liter / 100 kilometer op een 1.6

benzinemotor of minimaal 4,9 liter / 100 kilometer op de 1.5 dCi 

dieselmotor

Cabine
De Nissan NV200 heeft 12 verschillende, handige opbergruimtes in de 

cabine. Deze verschillen van grootte en functionaliteit. Zo is er een

handschoenkastje, dashboardkastje, opbergruimte tussen de stoelen en 

fles- en bekerhouders. Dat kopje koffie neem jij zonder te morsen mee 

onderweg.

Door de passagiersstoel neer te klappen, verandert deze in eenhandom-

draai in een praktisch bureau en transformeer je Nissan tot een mobiel 

kantoor. Handig om onderweg alle documentatie alvast bij te werken.

Techniek
Optioneel past er van alles in deze Nissan. Zoals een achteruitrijcamera, 

navigatiesysteem, ABS bij het remmen, Vehicle Dynamic Control, cruise 

control en nog veel meer.

Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen
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Hoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussenHoofdstuk 2. Vergelijker compacte bestelbussen

De belangrijkste gegevens op een rij

Laadruimte

Laadlengte

Laadbreedte

Laadhoogte

Personen voorin

Verbruik

Peugeot
Partner

Maximaal 3,7
kubieke meter

Maximaal 2050 
millimeter

1250 millimeter

1250 millimeter

3

Maximaal 7 / 100

Fiat Doblò

Maximaal 4,2
kubieke meter

Tussen de 1820 
en 2200
millimeter

1740 millimeter

Maximaal 1550 
millimeter

3

Maximaal 7 / 100

Citroёn
Berlingo

Maximaal 3,7
kubieke meter

Maximaal 2000 
millimeter

1250 millimeter

1148 millimeter

3

Maximaal 4 / 100

Renault
Kangoo

Maximaal 4
kubieke meter

Maximaal 2110 
millimeter

1460 millimeter

1188 millimeter

3

Elektrisch of 
maximaal 6,4 / 
100

Volkswagen 
Caddy

Maximaal 3,2
kubieke meter

Maximaal 2249 
millimeter

1552 millimeter

1262 millimeter

2

Maximaal 4,5 / 
100

Mercedes Benz
Citan

Maximaal 3,8 
kubieke meter

Maximaal 2134 
millimeter

1460 millimeter

1250 millimeter

2

Maximaal 4,3 / 
100

Peugeot Bipper

Maximaal 2,5 
kubieke meter

Maximaal 1523 
millimeter

1473 millimeter

1178 millimeter

2

Maximaal 4,4 / 
100

Fiat Fiorino

Maximaal 2,5 
kubieke meter

Maximaal 1520 
millimeter

1473 millimeter

1205 millimeter

2

Rijdt 4,4 liter / 
100 kilometer

Nissan NV200

Maximaal 4,2 
kubieke meter

Maximaal 2040 
millimeter

1690 millimeter

1360 millimeter

2

Rijdt tussen de 
7,3 en 4,9 liter / 
100 kilometer

Citroën Nemo

Maximaal 2,5 
kubieke meter

Maximaal 1520 
millimeter

1473 millimeter

1200 millimeter

2

Rijdt 4,4 liter / 
100 kilometer

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag


24 25 Ik heb een vraag

Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussenHoofdstuk 3
Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Zijn de bedrijfswagens uit het vorige hoofdstuk jou nog net een 

maatje te klein en wordt het pas interessant met een kubieke 

inhoud boven de 4,5 meter dan kom je uit bij de middelgrote 

bedrijfsbussen. Deze middelgrote oplossingen zijn bijvoorbeeld 

perfect voor installatiemonteurs, specialisten in de bouw zoals 

gevelreperateurs en badkamerzetters en zelfs om te bouwen 

tot praktisch rolstoelvervoer. 

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer
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Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Cabine

De cabine van de Renault Trafic is voorzien van vele extra’s. Zo is er 90 liter opberg-

ruimte beschikbaar, klap je de middelste stoel naar beneden voor een geïntegreerde 

laptoptafel en vind je een tablethouder in het dashboard. 

De ‘Wide View’ dodehoekspiegel in de zonneklep vergroot het zijdelingse gezichtsveld 

waardoor de dode hoek met 75 procent wordt verkleind. Daarnaast kun je een 

achteruitrijcamera met een geïntegreerd scherm in de achteruitkijkspiegel kiezen.

Renault Trafic

In deze middelgrote bedrijfsbus kun je nog net niet staan, maar dat je 

er veel spullen in kwijt kunt staat buiten kijf. Zeker wanneer je voor een 

bodemladesysteem kiest waarin je moeiteloos al het kleine materialen, 

gereedschap en veelgebruikte onderdelen opbergt. De lades zijn net zo 

lang als de complete vloerlengte. Boven deze dubbele bodem blijft dan 

nog plek over voor wandkasten en vrije ruimte voor groot materieel. 

Als je lange objecten tot wel 4,15 meter wilt vervoeren, kies je voor een 

doorsteekluik in het tussenschot. Je bergt de materialen dan onder de 

passagiersstoel op. Verder kun je voor twee, één of geen schuifdeuren 

gaan aan de zijkanten en de achterkant open je met klapdeuren die tot 180 

graden openen.

De bus heeft een elektronisch stabiliteitsprogramma dat rekening houdt 

met het gewicht van de lading en de bus stabiel houdt tijdens het rijden. 

Jij glijdt met elke soort vracht dus evenwichtig over de weg. 

De Renault Trafic is een erg comfortabele rolstoelauto. Deze

bedrijfswagen kan ook in leasevorm omgebouwd worden tot de 

perfecte rolstoelbus voor het vervoer van maximaal negen

personen. Je helpt de rolstoelgebruiker gemakkelijk naar binnen via 

het oprijplateau en de Renault is daarnaast voorzien van diverse

rij- en overzethulpmiddelen die het vervoer van

rolstoelen vergemakkelijken.

Lees meer over rolstoelvervoer

Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen
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Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Opel Combo

Betrouwbaar, robuust en tijdloos. Maar vooral stijlvol. Een prima auto om 

mee voor de dag te komen. De gesloten bestelwagen is verkrijgbaar in vier 

varianten met keuze uit twee dakhoogtes en twee laadlengtes. Kies je voor 

het maximale dan kom je uit bij een middelgrote bestelbus waarin je veel 

materiaal kwijt kunt. Wijd openslaande achterdeuren, een brede schuif-

deur opzij en een lage laadhoogte vergemakkelijken het in- en uitladen. 

Informatie over de Opel Combo:
• Lengte laadruimte: maximaal 2170 millimeter

• Laadruimte: maximaal 5 kubieke meter

• Verbruikt minimaal 4,6 en maximaal 7,5 liter / 100 kilometer en 

heeft naast zuinige benzine- en dieselmotoren ook keuze uit 

een economische CNG-motor. Bijna alle motoren zijn voorzien 

van het brandstofbesparende START & STOP-systeem.

Cabine
Naast voldoende laadruimte biedt de cabine plek voor twee personen. 

Behalve ruime keuze uit afmetingen, is er ook verschil in model.

De Selection-uitvoering heeft bijvoorbeeld een ergonomisch ingericht

dashboard en de stoelen zijn extra comfortabel gemaakt met onder meer 

een verstelbare rugleuning. De Edition-versie heeft een opbergvak onder 

het cabinedak, waar je al het papierwerk goed en droog kwijt kunt.

Communicatie
Er kan handsfree gebeld worden via Bluetooth en de radio en muziek 

bedien je via bedieningselementen op het stuur. Optioneel kies je voor vele 

extra technologieën zoals navigatie en carplay mogelijkheden waarbij je 

apps van jouw telefoon op het dashboard afleest.

Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Peugeot Expert

De Peugeot Expert is een ideaal compromis tussen de compacte

buitenmaten en een hoog laadvolume. Deze wagen is er in drie totaal-

lengtes van 4,61, 4,96 en 5,31 meter. Kies je voor de eerste dan zou de 

Expert nog onder de compacte auto’s vallen, maar wanneer je gaat voor 

de grootste variant zit je met 6,6 kubieke meter laadvolume toch echt aan 

een middelgrote bestelbus. Ook handig: met een hoogte van slechts 1,90 

meter kom je alle parkeergelegenheden binnen. Dus ook die krappe

parkeergarage midden in de stad blijft toegankelijk.

Ook kun je de standaard laadvloerlengte tot maximaal 4 meter

opwaarderen. In de scheidingswand zit een doorlaadluik. Wanneer je de 

zitting van de passagiersstoel omhoog klapt ontstaat er zo een vlakke, 

langere laadvloer.

Als je jouw handen vol spullen hebt, open je de deuren van deze bus

gewoon met je voet. Door deze langs een sensor onder de auto te halen, 

schuiven de deuren automatisch open. 

Technische gegevens van deze bedrijfsbus:
•  Laadlengte: maximaal 2862 millimeter
•  Laadvolume van 4,6 tot 6,1 kubieke meter
•  Rijdt 6,3 liter / 100 kilometer met de Euro6-norm

BlueHDi-dieselmotoren

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Cabine
In de ergonomische en functioneel ingerichte cabine zit je hoger voor een 

goed overzicht op de weg. Creëer een prettige werkplek door een

draaibaar tafeltje neer te klappen op de middenarmsteun. Zo vul je

onderweg gemakkelijk wat papieren of formulieren in. In het dashboard 

zijn bovendien een tablet- en smartphonehouder geïntegreerd.

Techniek
De Peugeot Expert kun je uitbreiden met een scala aan technische snufjes. 

Denk aan een snelheidslimietindicator, active safety brake en een

grootlichtassistent. Daarnaast kun je kiezen voor het Connect 3D-

navigatiesysteem met spraakherkenning en touchscreen.

Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Mercedes Vito

De Mercedes Vito is gemaakt om zwaar werk te verrichten. Met een laad-

volume van 6,6 kubieke meter en een maximaal laadgewicht van 1044 kilo 

kun je in deze middelgrote bus heel wat vervoeren. Grote deuropeningen 

en een lage laaddrempel vergemakkelijken het laden en lossen.

Bovendien is een schuifdeur aan beide zijden van de bus mogelijk. De

achterdeuren kunnen tot aan de zijwand worden geopend en automatisch 

in die stand worden vastgezet. Van dichtslaande deuren door een

windvlaag heb je dus geen last meer. 

Ook de Vito biedt een doorlaadmogelijkheid. Alleen deze bus heeft de mo-

gelijkheid tot extra ruimte onder zowel de bestuurders- als bijrijdersstoel. 

Dit biedt dus extra laadlengte over bijna de hele breedte van de laadruimte. 

Door de laadruimte te verlichten met een ledstrook verspil je weinig

energie en werk je ook in de wintermaanden de hele dag door in deze bus.

Technische gegevens van deze bedrijfsbus:
• Lengte laadruimte: van 2375 tot 3061 millimeter

• Laadruimte: 6,6 kubieke meter

• Is met een verbruik van 5,7 / 100 kilometer zuinig in gebruik

Cabine
Voor veel ondernemers is een bedrijfsbus ook het kantoor. Aan comfort 

daarom geen gebrek in dit werkpaard. Met zijn ergonomische stoelen met 

stoelverwarming ben jij alle seizoenen verzekerd van een comfortabele 

werkdag. Over de gehele breedte van het bovenste deel van het dashboard 

is een groot opbergvak gemaakt. En met de bekerhouders in het

dashboard start jij de dag met een goede kop koffie.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Communicatie
Standaard inbegrepen zijn een houder voor SD-geheugenkaarten, 

USB-aansluiting en Bluetooth. Daarnaast heb je keuze uit drie

communicatiesystemen met een 5,8 inch afleesscherm.

Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Citroën Jumpy

Ben jij vooral in drukke dorpen en steden aan het werk? Dan past de

Citroёn Jumpy bij jou, omdat hij groot en toch compact is. Doordat de bus 

maar 1,90 meter hoog is, zijn ondergrondse parkeergelegenheden

bovendien geen probleem voor jou. Wel zo handig in de stad.

Het laadvolume begint vanaf 4,3 kubieke meter en de laadlengte is 2,16 

meter. Deze kan met een luik in de scheidingswand verlengd worden tot 

maximaal 4 meter. Je hebt keuze uit één of twee schuifdeuren aan de

zijkant. Dit maakt het laden en lossen van spullen nog makkelijker.

Niet in de laatste plaats doordat ze elektrisch geopend en gesloten kunnen 

worden door middel van een voetbeweging onder de hoek van de achter-

bumper, met de afstandsbediening, via de handgreep of vanuit de cabine.

De belangrijkste gegevens over de Citroёn Jumpy:
• Lengte laadruimte: maximaal 2584 millimeter

• Laadruimte: maximaal 6,1 kubieke meter

• Rijdt 5,1 liter / 100 kilometer (Blue HDi 115-motor) en door de 

efficiënte dieselmotoren heeft de Jumpy weinig CO2-uitstoot en 

een laag brandstofverbruik

Cabine
De Citroёn Jumpy biedt meer dan solide vervoer. Ook deze bedrijfsbus 

tover je in een oogwenk om tot kantoor op wielen. Dankzij de draaibare 

schrijftafel vul je makkelijk je papierwerk in of klap je jouw laptop even 

open. In het centrale, bovenste opbergvak zit een tablethouder, zodat je de 

tablet altijd binnen handbereik hebt. Via een geïntegreerde USB-aansluiting 

laad je de tablet of jouw smartphone gemakkelijk op.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen

Laadruimte

Laadlengte

Laadbreedte

Laadhoogte

Personen voorin

Verbruik

Renault Trafic

Maximaal 8,6 
kubieke meter

2400 tot 2800 
millimeter bij een 
verlengd model

1690 millimeter

Vanaf 1387
millimeter

3

Rijdt 5,9 tot 6,9 
liter / 100
kilometer

Opel Combo

Maximaal 5
kubieke meter

Maximaal 2170 
millimeter

1714 millimeter

Vanaf 1305
millimeter

2

Rijdt 4,6 tot 7,5 
liter / 100
kilometer

Peugeot Expert

Maximaal 6,6 
kubieke meter

Maximaal 2862 
millimeter

1628 millimeter

Vanaf 1282
millimeter

2

Rijdt 6,3 liter / 
100 kilometer

Mercedes Vito

Maximaal 6,6 
kubieke meter

Maximaal 3061 
millimeter

1685 millimeter

1391 millimeter

2 of 3

Rijdt 5,7 liter / 
100 kilometer

Citroёn Jumpy

Maximaal 6,1 
kubieke meter

Maximaal 2584 
millimeter

1628 millimeter

1397 millimeter

2 of 3

Rijdt 5,1 liter / 
100 kilometer

De belangrijkste gegevens op een rij

Hoofdstuk 3. Vergelijker middelgrote bedrijfsbussen
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Hoofdstuk 4
Vergelijker grote bedrijfsbussen

Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

Grote bestelbussen zijn er in alle lengte- en hoogtematen.

En dan hebben we het nog niet eens over de verschillende

modellen. Zo komen sommige bedrijfsbussen in wel acht

varianten. Zo lease je exact het formaat dat bij jouw bedrijf past 

of je nu aannemer, witgoedspecialist, personenvervoerder of 

koerier bent.

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer
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Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

Volkswagen Transporter

Dit is een ‘gouwe ouwe’ Volkswagen die de afgelopen decennia met zijn 

tijd mee is gegaan. Daardoor is het nog altijd een geliefde wagen in vele 

branches. Ondernemers in de bouw zijn in het bijzonder dol op deze

veelzijdige bedrijfsbus.

De gesloten bedrijfswagen van Transporter is er in verschillende varianten 

met twee soorten wielbases en drie verschillende dakhoogtes.

De laadruimte varieert van 5,8 tot 9,3 kubieke meter en het laadvermogen

bedraagt maximaal 1.500 kilo, terwijl het in- en uitladen makkelijker

gemaakt wordt door een tweede schuifdeur. Ook de ruimte voor

inzittenden kan worden aangepast. 

Technische gegevens van deze bedrijfsbus:
• Volume laadruimte: 5,8 tot 9,3 kubieke meter

• Lengte laadvloer: tot 2,98 meter

• Rijdt 7,4 liter / 100 kilometer

Cabine
Met maar liefst 16 opbergmogelijkheden in de cabine jouw mobiele

kantoor op en top georganiseerd.  Je hebt zo de hele dag alles is binnen 

handbereik in de Transporter. Daarnaast beschikt deze bedrijfsbus over 

nieuwe infotainmentsystemen. Breid de Volkswagen Transporter

eventueel uit met een tweede 12V-aansluiting om smartphones en andere 

elektrische apparaten op te laden.

Techniek
Is de werkdag je teveel geworden? De vermoeidheidsherkenning neem je 

niet in de maling. Met zichtbare en hoorbare waarschuwingssignalen geeft 

die aan wanneer je er verstandig aan doet pauze te nemen.

Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

Ford Transit

De Ford Transit is gebouwd voor het zware werk. Deze bedrijfsbus komt 

in drie carrosserielengten en twee dakhoogtes. De laadruimte varieert van 

9,5 tot 15,1 kubieke meter. Een voordeel van de Ford Transit zijn de wijd 

openslaande achterdeuren, die bijna tot aan de zijwanden opengeklapt 

kunnen worden. De toegang tot de achterkant van de bestelbus is simpel 

dankzij de opstaptrede in de achterbumper. 

De belangrijkste informatie over Ford Transit:
• Lengte laadruimte: maximaal 4217 millimeter als goederenbus 

of tot 6470 millimeter bij de minibus

• Laadruimte: maximaal 15,1 vierkante meter

• Rijdt 6,3 liter/ 100 kilometer en deze bedrijfswagen rijdt zuinig 

door het START & STOP-systeem en de Ecomode die je

kunt inschakelen

Cabine
Zoals elke prettig kantoor zit de cabine van deze bestelwagen vol

met slimme opslagplekken. De middenconsole bevat ruimte voor

A4-dossiers. Op ieder adres kun je zodoende meteen de administratie

offline wegwerken.

Personenvervoer
Lease de Ford Transit ook als oplossing voor personenvervoer. In de grote 

laadruimte passen heel wat stoelen en uit de verschillende modellen is 

er vast een die bij jou past. In de Ford Transit Minibus passen 11 tot 18 

personen met genoeg beenruimte voor iedereen. Door de brede zijdeuren 

stapt iedereen gemakkelijk in.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
https://www.hellocars.nl/bedrijfswagens/bedrijfstaxi-voor-personenvervoer/


40 41 Ik heb een vraag

Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

Opel Vivaro

Met keuze uit 11 kleuren ga je met de Opel Vivaro altijd representatief de 

weg op. De bestelbus heeft een maximaal laadvolume van 8,6 kubieke

meter en binnen al die ruimte kun je wel tot 1305 kilo vervoeren.

De bus heeft 2,93 meter laadlengte, dat met een doorlaadluik onder de

passagiersstoel verlengd kan worden tot 4,15 meter. 

De Opel Vivaro in cijfers:
• Laadlengte van maximaal 2937 millimeter

• Laadvolume van maximaal 8,6 kubieke meter

• Rijdt 5,9 tot 7 liter / 100 kilometer

Cabine
Heb je een lange rit voor de boeg of tijd te overbruggen tussen twee

klussen? In de veelzijdige Vivaro vermaak jij je uren in je eentje.

In dit kantoor op wielen werk jij lekker door. Met de administratie of een

lekker muziekje. De integratie van jouw mobiele telefoon en USB-

aansluiting op het Navi 80 IntelliLink systeem helpen je hierbij.

Communicatie
Ga voor een tafel met bekerhouder in het middenconsole. Zo creëer je een 

heerlijk bureau voor jezelf. De Vivaro biedt mogelijkheden als een

achteruitrijcamera en bedieningselementen in het stuur. Kies wat betreft 

infotainment uit draagbare navigatiesystemen en FlexDock®-houders 

voor mobiele telefoons, iPad-houders.
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Volkswagen Crafter

Afhankelijk van het type Crafter verschilt het laadvolume van 9,9 tot 18,4 

kubieke meter. Ook de diepte van de laadruimte heeft drie varianten: 3,45, 

4,3 en 4,85 meter. De deuren aan de achterkant hebben een openingshoek 

van 180 graden. Mocht je er behoefte aan hebben dan kan deze hoek 

worden vergroot tot maximaal 270 graden. Niet ondenkbaar als je met 

grote materialen werkt.

De Volkswagen Crafter:
• Lengte van de laadruimte: 3,25 meter tot 4,32 meter

• Laadvolume van 8 tot 22 kubieke meter

• Rijdt tussen de 7,4 en 7,8 liter per 100 kilometer

Cabine
De Volkswagen Crafter heeft alle benodigdheden voor het ideale kantoor 

op wielen. Met verschillende opbergvakken, een stevige bekerhouder,

het opbergvak voor flessen tot 1,5 liter, 12V-aansluitingen en een 230V-

aansluiting voor het opladen van gereedschap en laptops. 

Deze geavanceerde bedrijfsbus zet zichzelf bijna volledig autonoom in het 

parkeervak. Sensoren meten of er voldoende ruimte is om de Crafter te 

parkeren. Zo ja, dan stop je de auto en bedien je alleen nog de koppeling, 

rem en het gaspedaal.

Kies een Volkswagen Crafter met glasresteel

Het is mogelijk om van de Volkswagen Crafter een bedrijfsbus met 

glasresteel te maken. Omdat de bedrijfsbus zelf niet zo zwaar is, 

wordt een zwaardere opbouw mogelijk.
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Mercedes Sprinter

Dankzij vier carrosserielengten, drie dakhoogten en verschillende

gewichtsvarianten heb je als ondernemer talrijke keuzes bij het leasen van 

een Mercedes Sprinter. De laadruimte van de gesloten bestelwagen heeft 

een maximaal volume van 17 kubieke meter. Ook is hij te bestellen met 

dubbele cabine. Optionele schuifdeuren en een ruime achterdeur

maken het eventueel mogelijk om de bus van drie kanten te beladen.

Verder kun je kiezen voor een elektrisch bediende opstap en

praktische scheidingswanden. 

De Mercedes Sprinter:
• Lengte van de laadruimte: 2,60 meter tot 4,70 meter

• Laadvolume van 7,5 tot 17 kubieke meter

• Het BlueEFFICIENCY-pakket Plus heeft een verbruik vanaf 6,8 

liter per 100 kilometer

Cabine
Rondslingerende pennen en papieren zijn verleden tijd. Verschillende 

opbergvakken zorgen ervoor dat je al jouw spullen goed opbergt in de 

cabine. De optionele tweezits bijrijdersbank biedt meer zitruimte, terwijl er 

door het opbergvak onder de zitting geen opbergruimte verloren gaat.

Ook is een geïntegreerde uitklapbare tafel in de rugleuning mogelijk.

Zo creëer je een bureau in de bedrijfsbus waar je rustig even op je laptop 

kunt werken. Het perfecte rustpunt wanneer je jouw uren wilt klokken of 

een offerte wilt versturen op een druk bouwterrein.

Techniek
Ook aan al die typische ongemakken bij het in- en uitladen is gedacht.

Als jij jouw handen vol hebt bij het naderen van de Sprinter gaat de schuif-

deur vanzelf open. Zo hoef je niet eerst alles op de grond te zetten.

Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

Renault Master

Met vier verschillende uitvoeringen is er altijd een Master die je helpt de 

klus te klaren. Een houten laadvloer, sjorogen en wandbetimmering

helpen je goederen in perfecte staat te vervoeren. Er blijft dan nog

voldoende ruimte over voor een slim opbergsysteem voor je gereedschap 

en materialen.

Je kiest uit vier lengtes en drie hoogtes met laadvolumes van 8 tot 22 

kubieke meter. Om ervoor te zorgen dat alle zaken daarnaast goed op hun 

plek te houden is de Renault Master voorzien van maximaal tien sjorogen, 

afhankelijk van de gekozen versie.

De Renault Master:
• Lengte van de laadruimte: 2,58 meter tot 4,38 meter

• Laadvolume van 8 tot 22 kubieke meter

• Verbruik: tussen de 8.1 en 9.5 liter per 100 kilometer

Cabine
In de luxe cabine ben je van alle gemakken voorzien. Het slimme

multimediasysteem van deze bestelbus helpt je files te ontwijken, zodat jij 

altijd op tijd bent voor elke klus. Door je telefoon of tablet te integreren op 

het scherm van je dashboard ben jij bovendien altijd bereikbaar. 

Optimale werkdag
Naast een lekkere wegligging en opvallende looks is ook aan de optimale 

werkdag gedacht. Slimme opbergmogelijkheden, het MediaNav

multimedia navigatiesysteem en een lage instap in de laadruimte zijn hier 

voorbeelden van.
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Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

Fiat Talento

De laadruimte heeft de perfecte vierkante vorm voor een enorm

laadvolume met een maximum van wel 8,6 kubieke meter. De lengte in 

het laadruim vergroot je met nog eens halve meter door het doorlaadluik 

onder de passagiersstoel. 

Je hebt de keuze tussen dubbele achterdeuren of een naar boven

scharnierende achterklep. Net wat jij fijn vindt. Mocht je de laaddrempel 

van de Fiat Talento niet laag genoeg vinden dan is een luchtgeveerde 

achteras met niveauregeling mogelijk. Daarmee verlaag je de opstap met 

5 centimeter.

Nuttige informatie over de Fiat Talento:
• Lengte laadruimte: maximaal 2937 millimeter

• Laadvolume: maximaal 8,6 kubieke meter

• Deze bedrijfswagen rijdt maximaal 6,0 liter / 100 kilometer en 

verbruikt minder brandstof door de Twin Turbo-motor met

traction + systeem en hillholder en Euro6-motoren.

Cabine
In de rugleuning van de inklapbare bijrijdersbank zit een werkblad, zodat je 

altijd en overal een plek hebt om jouw laptop neer te zetten. Ook heeft de 

Fiat Talento opbergvakken waar documenten bewaard kunnen worden. 

Personenvervoer
In plaats van werkbus kun je de Talento ook inzetten als

personenvervoerder. Je kunt er eenvoudig negen passagiers in kwijt en 

dan heb je nog laadruimte over voor de bagage.

Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen
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Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

De belangrijkste gegevens op een rij

Hoofdstuk 4. Vergelijker grote bedrijfsbussen

Laadruimte

Laadlengte

Laadbreedte

Laadhoogte

Personen voorin

Verbruik

Volkswagen 
Transporter

5,8 tot 9,3
kubieke meter

2980 millimeter

1692 millimeter

1410 millimeter 
tot 1940 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 7,4 liter / 
100 kilometer

Ford Transit

9,5 tot 15,1
kubieke meter

Maximaal 4217 
millimeter

1784 millimeter

1786 millimeter 
tot 2025 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 6,3 liter / 
100 kilometer

Opel Vivaro

8,6 kubieke meter

Maximaal 2937 
millimeter

1662 millimeter

1387 millimeter 
tot 1898 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 5,9 tot 7 liter 
/ 100 kilometer

Volkswagen 
Crafter

8 tot 22
kubieke meter

Maximaal 4320 
millimeter

1832 millimeter

1726 millimeter 
tot 2196 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 7,4 liter / 
100 kilometer

Renault Master

8 tot 22
kubieke meter

Maximaal 4380 
millimeter

1765 millimeter

1798 millimeter 
tot 2048 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 8,1 liter / 
100 kilometer

Mercedes 
Sprinter

7,5 tot 17
kubieke meter

Maximaal 4700 
millimeter

1780 millimeter

1650 millimeter 
tot 2140 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 6,8 liter / 
100 kilometer

Fiat Talento

8,6 kubieke meter

Maximaal 2937 
millimeter

1662 millimeter

1449 millimeter 
tot 1898 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 6,0 liter / 
100 kilometer
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Hoofdstuk 5
Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Voor sommige ondernemers zijn ook de grote bussen nog een 

slag te klein. Denk bijvoorbeeld aan verhuisbedrijven,

gevelspecialisten en autovervoerders. Zij komen waarschijnlijk 

uit bij deze XXL uitvoeringen. Voor veel van deze wagens geldt 

dat je ze ook al chassis cabine kunt leasen. In dat geval kun je 

er bijna alles op zetten wat wenselijk is. Een kipper bijvoorbeeld, 

een open of gesloten laadbak of verbouw hem tot

cementwagen. Wat expansies betreft is alles mogelijk.

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Iveco Daily

Sterk, veelzijdig en efficiënt, zo omschrijft Iveco deze bedrijfsbus. Je hebt 

in ieder geval ruimte genoeg met een maximale laadvolume van 19,6

kubieke meter. 

De Iveco Daily is er in verschillende hoogtes, lengtes, laadvolumes en 

-capaciteiten en daarom geschikt voor elke aannemer. De lengte van de 

laadruimte verschilt van 2,6 tot 5,1 meter. De breedte van de laadruimte is 

altijd 1,8 meter. Afhankelijk van de wielbasis kan de zijdeur tot 1,2 meter 

worden geopend.

De belangrijkste informatie op een rij:
• Lengte laadruimte: 2600 tot maximaal 4560 millimeter bij een 

verlengd model

• Laadruimte: maximaal 19,6 kubieke meter

• Door ECO switch systeem ongeveer 9,7 liter per 100 kilometer

Cabine
De cabine van de Iveco Daily biedt 18 handige opbergvakken. Zo heb je al 

jouw persoonlijke spullen en werkmaterialen binnen handbereik en is de 

mobiele werkruimte toch geordend. In de cabine met twee USB-

aansluitingen laad je jouw telefoon en tablet tegelijk op. 

Communicatie
Je klikt jouw tablet of smartphone in de houder op het dashboard.

Daaronder vind je het navigatiesysteem. Met de DAILY BUSINESS UP™-app 

komt er een automatische Bluetooth-verbinding tot stand waarmee je van 

alle gemakken bent voorzien.

Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Citroёn Jumper

De Citroёn Jumper bestelbus en cabine met gesloten laadbak bieden bei-

den eindeloos veel ruimte. De nuttige laadlengte behoort tot de top in dit 

segment. Daarbij is ook aan optimaal laad- en losgemak gedacht.

De schuifdeuren openen tot wel 1,25 meter. De achterdeuren zijn

leverbaar met een hoogte tot wel 2,03 meter. Doordat de deuren

bovendien een openingshoek van maximaal 270 graden hebben, zit er 

nooit een deur in weg.

De belangrijkste informatie op een rij:
• Lengte laadruimte: 2670 tot maximaal 4070 millimeter bij een 

verlengd model

• Laadruimte: maximaal 17 kubieke meter

• Deze bedrijfswagen rijdt 6 liter /100 kilometer en heeft een 

zuinige BlueHDi Euro6-motor

Cabine
Ook de cabine is optimaal in te richten voor jouw bedrijf. Zo heb je een in 

hoogte verstelbaar bureaublad voor jouw smartphone, tablet of A4-

documenten. Er zijn 13 opbergmogelijkheden, waaronder een gekoeld 

dashboardkastje. De versnellingspook is voor ergonomisch rijcomfort 

verwerkt in het dashboard.

Je leaset de Citroёn Jumper eventueel ook als rolstoelbus voor 

jouw vervoersbedrijf. In deze aangepaste auto vervoer je

gemakkelijk één of meerdere passagiers met een rolstoel. Er

kunnen dan nog steeds maximaal zes personen mee in de auto 

(inclusief bestuurder en rolstoelpassagiers).

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Opel Movano

De achterdeuren van de Opel Movano openen tot 270 graden.

De schuifdeur aan de zijkant tot 1,27 meter maakt het laden en lossen van 

bijvoorbeeld europallets makkelijker. De laadruimte varieert met een

maximum van 20 kubieke meter. Met sjorogen of een montagerails zet je 

alle spullen degelijk vast en laad je de ruimte systematisch vol.

Leuk om te weten over deze bedrijfswagen voor
gevelspecialisten (afhankelijk van het type bestelbus en de
ombouwmogelijkheden):

• Lengte laadvloer: tot 4,3 meter

• Volume laadruimte: 8 tot 20 kubieke meter

• Rijdt 8,1 liter / 100 kilometer

Cabine
De Opel Movano heeft voorin een tweezitsbank met opbergruimte en een 

plat neerklapbare middelste rugleuning. Verder is een draaiplateau voor de 

laptop aanwezig en een geïntegreerde clipboardhouder aan het

dashboard. Zo neem je jouw werkplek gewoon overal mee naartoe.

Communicatie
Uiteraard gaat ook Opel met de tijd mee en bevat de auto mogelijkheden 

voor het opladen van telefoons en tablets. Een navigatiesysteem

kun je inbouwen.

Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Peugeot Boxer

Deze ruimte bedrijfsbus heeft een laadvolume tot 17 kubieke meter en is 

ook in te zetten als minibus voor vervoersbedrijven. De grote achterdeuren 

van de Boxer worden geopend in een hoek van 96 tot 270 graden en

hebben een hoogte van maximaal 2,03 meter. 

De laaddrempel is laag gemaakt om het in- en uitladen makkelijker te

maken. Deze hoogte verschilt tussen de 49 en 60 centimeter.

Optioneel kan de laaddrempel met een luchtdrukgedreven vering 14

centimeter worden versteld: 7 centimeter naar boven en 7 naar beneden.

Ruimte om te besteden in de Peugeot Boxer:
• Lengte van de laadruimte: 3,00 meter tot 4,04 meter

• Laadvolume van 8 tot 17 kubieke meter

• Verbruik: rond de 6,2 liter per 100 kilometer door

BlueHDI-technologie

Cabine
De cabine heeft door de flinke inhoud en de talloze opbergvakken ruimte 

voor alles wat jij ‘on the job’ nodig hebt. Op het 5-inch touchscreen voer je 

eenvoudig het adres in en in de ergonomische stoelen rijd je ontspannen 

van A naar B.

Motoren
De Euro6-dieselmotoren van de Boxer verminderen het brandstofgebruik, 

wat voordelig uitpakt voor jouw maandelijkse lasten. Naast de energie-

zuinige motoren is deze bedrijfswagen standaard uitgerust met een

roetfilter. Deze combinatie maakt de Peugeot een milieubewuste keuze.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Fiat Ducato

Deze stijlvolle bestelbus is er in verschillende uitvoeringen. Zo lease je de 

Fiat Ducato als bestelwagen of pick-up met open of gesloten laadbak.

Uniek is de lage vloer voor makkelijk laden en lossen. Met een maximaal 

van 17 kubieke meter kun je er heel wat in vervoeren en ook de open

laadbak heeft al een afmeting van 6,2 vierkante meter. Genoeg ruimte voor 

al jouw spullen dus.

De belangrijkste informatie over de Fiat Ducato:
• Laadlengte: maximaal 4070 millimeter

• Laadvolume: tot 17 kubieke meter

• Deze bedrijfswagen rijdt 6,4 liter / 100 kilometer en met de 

zuinige Euro6-motoren en de START & STOP-motoren is deze 

bus duurzaam en laag in brandstofverbruik

Cabine
De cabine kun je zo luxe maken als je zelf wilt. Voor comfort, maar ook 

voor het oog. Wat dacht je bijvoorbeeld van sierlijsten die in het dashboard 

zijn verwerkt? Je kunt kiezen voor een bijrijdersstoel of breid de capaciteit 

uit van twee naar drie personen met een bijrijdersbank. Voor beide opties 

zijn mooie stoelhoezen verkrijgbaar.

Communicatie
De Ducato is ook op communicatiegebied van alle gemakken voorzien. 

Standaard zijn er USB-aansluitingen om jouw mobiele apparaten mee op 

te laden. Daarnaast zijn er optioneel vele extra’s: een navigatiesysteem, 

verkeersbordenherkenning, Bluetooth en veel praktische opbergvakken.

Transformeer de Ducato tot een taxi voor negen man. Of kies voor 

een bedrijfswagen met dubbele cabine. Ook dan neem je al

gemakkelijk vijf collega’s mee op pad. Dat scheelt op en neer rijden.
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Hyundai H350

Deze bedrijfsbus heeft een lange laadlengte met 3665 millimeter en

zodoende een laadvolume van 13 kubieke meter. Zo heb je ruimte voor vijf 

europallets die je door de ruime schuifdeuren en 270 graden openende 

achterdeuren makkelijk naar binnen rijdt.

Minimaliseer bij het in- en uitladen de kans op schade en maak de

achterdeuren eenvoudig vast aan de zijkant van de bedrijfsbus.

Zo klappen de deuren nooit meer dicht door een onverwachte windvlaag.

Cijfers van de Hyundai H350:
• Laadlengte: maximaal 3665 millimeter

• Laadvolume: 13 kubieke meter

• Rijdt gemiddeld 8,5 liter / 100 kilometer

Cabine
Deze koeriersbus heeft 25 handige opbergvakken waaronder een gekoeld 

handschoenenkastje. Als het nodig is kan de middelste van drie stoelen 

worden platgelegd waardoor er een minibureau ontstaat. Met een trede in 

de voorbumper heb je eenvoudig toegang tot de voorruit. Handig wanneer 

je bijvoorbeeld moet krabben of de bus wil schoonmaken.

Techniek
Het optionele navigatiesysteem is ruim 8 inch en heeft een touchscreen, 

3D-navigatie en een USB-aansluiting. Ook bij de bestuurder is een scherm 

geïntegreerd. Op dit 4,2 inch LCD-kleurenscherm zie je alle belangrijke 

voertuiginformatie. De richtingaangevers in je zijspiegels en de

koplampen werken op ledlicht en de hoog gemonteerde parkeercamera 

biedt een breed overzicht.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Nissan NT400 Cabstar

Je rijdt een kleine vrachtwagen wanneer je kiest voor de Nissan NT400. 

Als basis is de Nissan NT400 een bedrijfsbus met open laadbak. Eventueel 

met kipper. Ook is hij gemakkelijk om te bouwen naar een bedrijfswagen 

met gesloten bak met antislip-vloer bovendien.

De belangrijkste informatie over de Nissan NT400 Cabstar:
• Laadlengte: maximaal 4886 millimeter

• Laadoppervlakte laadbak: 9 vierkante meter

• Laadvolume gesloten laadbak: 21,3 kubieke meter

• Rijdt gemiddeld 9,8 liter / 100 kilometer

Cabine
De compacte Nissan NT400 Cabstar biedt meer dan op het eerste oog te 

zien is. De cabines zijn voorzien van 14 handige opbergvakken voor

mappen en planningen. Er is zelfs gedacht aan een verwarmde houder 

voor een bakje koffie. Diezelfde houder kan eventueel ook drank

verkoelen. De Cabstar enkele cabine biedt plek aan drie personen en de 

Cabstar dubbele cabine kan zelfs zes werknemers vervoeren.

Techniek
De Cabstar is niet voorzien van luxe extra’s, maar voorziet uitgebreid in de 

basisbehoeften van de ondernemer. Het audiosysteem maakt handsfree 

bellen en audiostreaming via Bluetooth mogelijk en de elektrisch

bedienbare ramen, verwarmde elektrische buitenspiegels en

airconditioning leggen zowel de bestuurder als zijn lading in de watten.

Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Peugeot Traveller

Een beetje een vreemde eend in de bijt omdat de de Peugeot Traveller niet 

wordt uitgevoerd in een goederenvariant. Toch noemen we hem, want het 

is wel een echte krachtpatser in personenvervoer. Deze klassieke en

stijlvolle bedrijfsbus is eenvoudig te leasen en zorgt voor een goede

uitstraling naar je klanten toe. De Peugeot Traveller is ruim en biedt

comfort aan de passagiers en bestuurder.

De belangrijkste gegevens over Peugeot Traveller:
• Lengte laadruimte: maximaal 3497 millimeter

• Ruimte voor 5 tot 9 personen met optioneel een tafel tussen de 

stoelen

• Deze bedrijfswagen rijdt maximaal 5,9 liter / 100 kilometer en 

door de BlueHDi-motoren verbruikt deze bedrijfswagen lease 

minder brandstof en heeft deze een lagere CO2-uitstoot

Passagiersruimte
De Traveller is in diverse modellen verkrijgbaar, waaronder de VIP en de 

Business. Kies je voor de eerste optie dan tover je de achterkant binnen 

een handomdraai om tot vergaderruimte, compleet met vergadertafel in 

het midden. Jouw werkplek is dus niet langer beperkt tot het kantoor.

De ruimte is voorzien van ledverlichting en een panoramadak.

Het in- en uitstappen is bij deze bus erg gemakkelijk. Ook van en naar de

achterste stoelen.

Veiligheid
Er is keuze uit verschillende configuraties met vijf tot negen zitplaatsen. 

Alle stoelen zijn uitneembaar en verstelbaar. De bedrijfstaxi beschikt over 

zes airbags en een automatisch noodremsysteem, waardoor een ritje met 

deze taxi altijd veilig is.
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Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

De belangrijkste gegevens op een rij

Hoofdstuk 5. Vergelijker XXL bedrijfsbussen

Laadruimte

Laadlengte

Laadbreedte

Laadhoogte

Personen voorin

Verbruik

Iveco Daily

Maximaal 19,6 
kubieke meter

2600 tot max. 
4560 mm bij een 
verlengd model

1800 millimeter

1545 millimeter 
tot 2100 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 9,7 liter / 
100 kilometer

Citroёn Jumper

Maximaal 17 
kubieke meter

2670 tot max. 
4070 mm bij een 
verlengd model

1870 millimeter

1660 millimeter 
tot 2170 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 6 liter /100 
kilometer

Opel Movano

Maximaal tot 20 
kubieke meter

Tot 4300
millimeter

1765 millimeter

1798 millimeter 
tot 2048 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 8,1 liter / 
100 kilometer

Peugeot Boxer

Maximaal 17 
kubieke meter

Tot 4040
millimeter

1870 millimeter

1662 millimeter 
tot 2172 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 6,2 liter / 
100 kilometer

Fiat Ducato

Maximaal 17 
kubieke meter

Tot 4070
millimeter

1870 millimeter

1662 millimeter 
tot 2172 bij een 
verhoogd model

3

Rijdt 6,4 liter / 
100 kilometer

Hyundai H350

Maximaal 17 
kubieke meter

Maximaal 3665 
millimeter

1795 millimeter

1955 millimeter

3

Rijdt 8,5 liter / 
100 kilometer

Nissan NT400 
Cabstar

Maximaal 21,3 
kubieke meter

Tot 4961
millimeter

1900 millimeter

3080 millime-
ter bij gesloten 
laadbak

3

Rijdt 9,8 liter / 
100 kilometer

Peugeot
Traveller

Niet van
toepassing

Maximaal 3497 
millimeter

Maximaal 2204 
millimeter

Maximaal 1940 
millimeter

3

Rijdt 5,9 liter / 
100 kilometer
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Hoofdstuk 6
Koelwagen leasen

De meeste bedrijfswagens in deze vergelijker kunnen worden 

omgebouwd tot een koelwagen. Het is slim om deze ombouw 

te laten uitvoeren voordat je de bedrijfsbus leaset omdat de

kosten dan in het maandelijkse leasebedrag worden verwerkt. 

Dit bespaart je een eenmalige, grote investering en zorgt ervoor 

dat je aflossing verspreidt over een aantal jaar. Zo houd je geld 

over om te investeren in andere zaken die jouw bedrijf een 

boost geven.

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

Hoofdstuk 6. Koelwagen leasen
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Hoofdstuk 6. Koelwagen leasen

Wettelijke eisen van een koelwagen 

Een koelwagen moet aan verschillende wettelijke zaken voldoen. Wanneer 

je een koelwagen koopt, is dit jouw eigen verantwoordelijkheid. Lease je 

een bestelbus met koel- vriescombinatie dan neemt de leasemaatschappij 

deze zaken voor jou uit handen. Dit scheelt jou tijd en kopzorgen.

Twee merken uitgelicht

Zoals gezegd kun je van bijna iedere bedrijfswagen een koelwagen 

maken. Toch zijn er twee merken die opvallen wanneer het om 

koeltransport gaat. Deze lichten we even uit.

Volkswagen

Volkswagen heeft maar liefst drie modellen die kunnen worden 

omgebouwd tot koelwagen. Deze koelcellen blijven allemaal actief 

tot 30 minuten na het uitschakelen van de motor. Zo weet je zeker 

jouw producten ook na een tussenstop nog vers aankomen.

Het is mogelijk om de Caddy, Crafter en Transporter te leasen

met solar dak. De elektrische koeling wordt dan aangedreven door 

de zonnepanelen.

Citroën

Citroёn bouwt gewoon al zijn bedrijfswagens om tot koelwagens 

wanneer jij dat wil. De Nemo, Berlingo, Jumpy en Jumper zijn

daardoor geschikt voor mobiele laboratoria die gekoeld moeten 

vervoeren, tot grote cateringsbedrijven en alles daartussen.

Het is ook mogelijk een uitneembare koel-vriesunit te installeren.

Deze hoeft niet de complete laadruimte te bekleden en zet je in de

garage neer wanneer je hem niet nodig hebt.

Hoofdstuk 6. Koelwagen leasen

Installatie om van een bedrijfsbus een koelwagen te maken 

• Een separatiewand met sparingen voor leidingen

• Dubbele isolatie van de wanden, het dak en de vloer

• Betimmering van de complete laadruimte

• Afwerking van de complete laadruimte om het HACCP-geschikt 

te maken. Dit gebeurt met polyester volgens de hand-lay-up-

methode

• Verdikte stootrand bij de deuropeningen

• Een geïntegreerd koelsysteem en vriesunit met ontdooi-instal-

latie

• Eventuele ingebouwde verlichting

• Een afwateringsysteem voor lekkende lading

Lees onze samenvatting: de perfecte koelwagen voor cateraars

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 7
Pick-ups vergeleken

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

De Citroёn Jumper, Fiat Doblò, Fiat Ducato, Ford Transit,

Iveco Daily, Nissan NT400 Cabstar, Opel Movano, Peugeot 

Boxer, Renault Master, Volkswagen Transporter en Volkswagen 

Crafter hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn allemaal 

verkrijgbaar als pick-up. Zowel met enkele als dubbele cabine.

Hoofdstuk 7. Pick-ups vergeleken
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Hoofdstuk 7. Pick-ups vergeleken

Pick-up populair 

Nou kennen we de pick-up in Nederland meestal vooral als stoere

Amerikaanse wagen. Zoals de Nissan Navara: een stijlvolle bedrijfswagen 

met eersteklas comfort. Maar ondernemers ontdekken de voordelen van 

de pick-up om heel andere redenen:

• De motor trekt een grandiose hoeveelheid lading

• Met een dubbele cabine heb je plek voor vijf personen plus een 

enorme laadbak tot je beschikking

• Dit maakt de auto perfect voor zakelijk en privégebruik. De 

boodschappenwagen kan de deur uit

• Als zakelijke rijder betaal je veel minder wegenbelasting

Pick-up rijden is zakelijk zeer aantrekkelijk aldus een onderzoek van 

RTL Z. Waren het er nog 1000 in 2015, de nieuwszender verwacht 

dat het om 1800 wagens gaat eind 2017.

Citroёn Berlingo, Jumpy en Jumper

De pick-ups van Citroёn pas je volledig naar wens aan. Een ander type 

laadvloer, laadkraan, gereedschapskist voor of in de laadbak, hogere 

zijborden, optische signalering of een veegvuilkap: je stelt het zelf samen. 

Het laadvermogen verschilt tussen de 725 kilo (Berlingo) tot 1619 kilo 

(Jumper). Daarnaast zijn er ook uitvoeringen met dubbele cabine.

Hoofdstuk 7. Pick-ups vergeleken

Fiat Doblò en Ducato 

Met zijn lengte van slechts 4,96 meter biedt de Doblò Work Up een 

ongeëvenaarde vervoerscapaciteit: het nuttig laadvermogen is 1.025

kilogram. De laadbak 2,3 meter lang en 1,82 meter breed. Dat staat gelijk 

aan drie europallets of 33 fruitkratten.

De Fiat Ducato is een pick-up met driezijdig kantelbare laadbak. Er zijn 

twee wielbasisvarianten met een laadvermogen van 927 tot 1162 kilo.

De laadbak heeft een oppervlak van 5,1 tot 6,8 vierkante meter.

Ford

De luxe en stijlvolle Ford F-150, Ford Ranger en Ford Super Duty zijn echte 

pick-ups. Daarnaast is de Ford Transit om te bouwen naar een chassis 

cabine met open laadbak bijvoorbeeld. Er is keuze uit vijf chassislengtes 

met een maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 4700 kilo.  

Lees ons artikel over pick-ups voor hoveniersbedrijven

Iveco Daily

Alle Iveco Daily chassis cabines beschikken over achterwielaandrijving. 

Perfect voor onverharde paden of modderige wegen. De aandrijving van 

de Iveco kent een krachtige 3.0 liter motor met 150 pk en 350 NM koppel. 

De pick-up is verder opgebouwd met luchtvering op de achteras.

Deze luchtvering verzorgt een volautomatische rijhoogte bij belading en 

kan worden bediend met een afstandsbediening.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
https://www.hellocars.nl/belastingen/lease-bedrijfsbus-prive-rijden/
https://www.hellocars.nl/tips-tools/verschil-tussen-een-grijs-en-geel-kenteken/
https://www.hellocars.nl/bedrijfswagens/bedrijfswagen-hovenier/
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Hoofdstuk 7. Pick-ups vergeleken

Nissan NT400 Cabstar

De Cabstar enkele cabine biedt plek voor drie personen en de Cabstar 

dubbele cabine kan zelfs zes werknemers vervoeren. Uiteraard kun je ook 

vanalles kwijt in de royale laadbak. En met een draaicirkel van 9,6 meter is 

hij uiterst wendbaar. 

Opel Movano

De Movano chassis cabine open laadbak lease je met een enkele of

dubbele cabine en optioneel met kipper. Met een uitvoering in Business 

pakket ervaar je exclusieve luxe. De laadbak heeft een 2040 millimeter

brede laadbodem met zij- en achterborden. Verkrijgbaar in drie

verschillende lengtes, met of zonder gereedschapskoffer. In voor- en

achterwielaandrijving en met een maximaal laadgewicht van 4500 kilo.

Peugeot Boxer

Ideaal voor groenvoorziening en tuinbouw is de pick-up versie van de 

Boxer. De pick-up is verkrijgbaar in verschillende lengtematen en je kiest 

tussen een enkele of dubbele cabine voor het vervoer van twee tot vijf

passagiers.Ook deze pick-up kan voorzien worden van een kiepfunctie, 

een cabinebeschermer of andere praktische opties.

Renault Master

Van de Renault Master Open Transport zijn meer dan 350 versies

verkrijgbaar, waaronder een achterwielaangedreven L4-versie. De kiepbak 

is er in twee lengtes en de pick-up zelfs in drie. De focus van de cabine ligt 

in alle gevallen op comfort, met een verstelbare stoel en stuurwiel, airco, 

verschillende opbergvakken en standaard parkeersensoren.

Hoofdstuk 7. Pick-ups vergeleken

Volkswagen Transporter en Crafter

De Transporter pick-up is klaar voor het zware werk met meer

laadvermogen en veel functionaliteiten. De enkele cabine (2-deurs) en de 

Transporter dubbele cabine (4-deurs) zijn leverbaar in twee

gewichtsklassen van 2,8 ton t/m 3,0 ton GVW. Het maximale

laadvermogen ligt tussen de 732 en 1155 kilo. De Transporter pick-up kent 

vier laadvloeren van 4,2 tot 5,7 vierkante meter.

De Crafter pick-up is verkrijgbaar met een enkele cabine met maximaal 

drie zitplaatsen en als Crafter dubbele cabine met maximaal zeven

zitplaatsen en drie laadbaklengtes. Een enkele cabine beschikt over

maximaal 9,6 vierkante meter laadoppervlak en een Crafter dubbele

cabine over maximaal 7,1 vierkante meter laadoppervlak. 

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
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Hoofdstuk 8
Bedrijfsbusinrichting

Zoveel ondernemers, zoveel wensen. Waar de eigenaar van een 

hondenpension een stevige en veilige autokennel wenst, gaat 

de schilder liever voor vloerlades waarin de verfbussen niet om 

kunnen vallen. En waar de één voldoende heeft aan bevestiging 

met sjorogen, zoekt de ander meer permanente opslag met 

lades en en schappen.

Je kunt een bedrijfsbus leasen en zelf een bedrijfswagen-

inrichting kiezen of je laat het af-fabriek opleveren. Ben je een 

handige doe-het-zelver, dan kun je natuurlijk ook zelf aan de 

slag met een functionele en ideaal ingerichte laadruimte.

Ontdek 12 slimme oplossingen voor optimaal opberggemak.

De ultieme bedrijfsbussenvergelijker 
voor iedere ondernemer

Hoofdstuk 8. Bedrijfsbusinrichting

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
https://www.hellocars.nl/tips-tools/bedrijfswageninrichting/
https://www.hellocars.nl/tips-tools/bedrijfswageninrichting/
https://www.hellocars.nl/tips-tools/bedrijfsbus-inrichting-zelf-maken/
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Hoofdstuk 8. Bedrijfsbusinrichting

Bedrijfsbusinrichting

Hoe compact of groot de bedrijfsbus die je kiest ook is, je kunt

iedere vierkante centimeter nog optimaler benutten met de

perfecte bedrijfsbusinrichting.

Inbouwkasten

Ieder automerk heeft zijn eigen soorten inbouwkasten. De kasten zijn er in 

diverse afmetingen. Vul er bijvoorbeeld alleen de linkerkant van de

bedrijfsbus mee of het complete laadruim rondom. De kasten bevatten 

lades, schappen en vakken naar wens en sommige merken leveren ook 

een combinatie van deze zaken. Een ophangsysteem voor een ladder of 

tuinslang kun je er later op vastzetten. Wens je meer lades, uitneembare 

koffers of minder planken dan pas je de kasten vaak zelf aan. Sommige 

inbouwkasten bieden ook afsluitbare deuren en een minikluis

Overleg met je leasemaatschappij wat mogelijk is

Ladeblokken

Ladeblokken heb je in aluminium, hout en metaal. Deze kun je bestellen of 

af-fabriek in de leasebus laten plaatsen, maar je kunt ze ook zelf in jouw 

bedrijfsbus installeren. Naast dealer-schappen heb je bekende merken als 

Aluca, Beks en Eko die een perfecte bedrijfsbusinrichting voor je kunnen 

realiseren.

Hoofdstuk 8. Bedrijfsbusinrichting

Vloerlades in een dubbele bodem
 
Voor veel ondernemers zijn lades is een dubbele bodem handig.

Deze lades maak je zo lang als de maximale laadlengte en deel je

eventueel op in verschillende compartimenten. Zo verschuift de landing 

minimaal, zelfs wanneer jij iets te enthousiast de rotonde oprijdt.

Daarnaast zorg je er met een dubbele bodem voor dat je de laadruimte 

kunt blijven gebruiken als werkplek. Je houdt vloer over voor het vervoeren 

van materiaal en afhankelijk van de soort bedrijfsbus kun je er nog steeds 

staand in werken.

De Fiat Ducato is een pick-up met driezijdig kantelbare laadbak. Er zijn 

twee wielbasisvarianten met een laadvermogen van 927 tot 1162 kilo.

De laadbak heeft een oppervlak van 5,1 tot 6,8 vierkante meter.

Mobiel werkstation

Dit is eigenlijk een gereedschapskist op wielen. Je zet de kast vast in de 

bus en wanneer je op locatie komt, rijd je hem er eenvoudig uit.

Zo heb je het juiste materiaal altijd bij de hand. Je kunt vaak kiezen uit 

meerdere componenten en deze ook naar wens met elkaar combineren.

Werkbank

Maak van de bedrijfsbus een klusbus. Dit kan door aan één zijde van het 

laadruim een werkbank te installeren. Hieronder heb je plek voor lades, 

schappen en vakken. Hang boven de werkbank jouw gereedschapswand 

en monteer op het werkvlak een bankschroef. Er zijn online voorbeelden 

beschikbaar van ondernemers die een uitrolbare werkbank hebben

gerealiseerd. Zo sta je op een mooie dag lekker buiten in het zonnetje.

https://info.hellocars.nl/ik-heb-een-vraag
https://www.hellocars.nl/tips-tools/zelf-bus-betimmeren/
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Hoofdstuk 8. Bedrijfsbusinrichting

Tussenwand

Een tussenwand helpt jouw materiaal beschermen en biedt meer

veiligheid aan de personen in de cabine. Bij een ongeluk komt er

bijvoorbeeld niet zomaar een hamer de cabine ingevlogen. Tussenwanden 

zijn in verschillende materialen en optioneel met ruit verkrijgbaar. 

Overleg met je leasemaatschappij wat mogelijk is

Bedrijfsbus ombouw

Je kunt de ruimte in jouw bus zo functioneel mogelijk inrichten, maar 

vergeet niet dat er ook aan de buitenkant diverse oplossingen zijn voor 

meer vervoersruimte. We noemen wat universele zaken die per merk op 

de bedrijfsbus gebouwd kunnen worden:

• Dakdragers

• Achteropstap

• Ophangbeugel voor een telescoopladder

• Uitrolbare luifel

Hoofdstuk 9. Lease jouw bedrijfsbus

Heb je in deze vergelijker de perfecte bedrijfsbus gevonden voor jouw 

onderneming? Lease biedt veel voordelen. Zo hoef je niet in één keer een 

groot investeringsbedrag uit te geven, maar verdeel je de kosten in

overzichtelijke maandlasten. Daarnaast heb je recht op btw-teruggave, 

mag je de bus fiscaal afschrijven en heb je recht op investeringsaftrek,

net als recht op renteaftrek.

De kosten voor benzine betaal je zelf. En wanneer je kiest voor financial 

lease regel en betaal je zelf ook het onderhoud, wegenbelasting en

de verzekering.

Wij helpen je graag verder. Ook wanneer je nog twijfelt tussen twee of 

meer bedrijfsbussen geven we antwoord op jouw vragen en zorgen ervoor 

dat je snel en representatief de weg op kunt met de meest functionele bus 

voor jouw bedrijf. 

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

www.hellocars.nl

013 440 02 09

info@hellocars.nl

Hoofdstuk 9
Lease jouw bedrijfsbus
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Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies
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