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Technische fiche – januari 2015 Zone/Overheidsdienst: 
Versie: FT_P_UP.V01 
 
Bestek: II/MAT/A67-309-12 Lot 4 
Geldigheid van de opdracht: van 22-01-2015 tot 22-01-2019 
 
 

VOERTUIG 4X4 PICK UP (model vanaf december 2017) 
 
Leverancier: D’IETEREN NV 

 Maliestraat, 50 
 B-1050 ELSENE 
 
Contactpersoon: Dhr. Ph. Coquillart  
 : 02/ 233 78 99 
 
Merk: Volkswagen 
Model: Amarok 
Aandrijving: Automaat (8+1) en differentieelvergrendeling achteraan 
 
 
BASISPRIJS: 45 607,40 € + BTW = 55 184,95€ 
 

 

 

 
 

Bron foto’s Volkswagen 

 
Elke transformatie van het voertuig moet de door het merk gedefinieerde ombouwrichtlijnen respecteren, die 
beschikbaar zijn onder de volgende link:https://www.bb-database.com/fr/home 
  

http://www.neoves.com/wp-content/uploads/2011/04/bd_vr201102002.jpg
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OPLEVERINGSTERMIJNEN 
 
• Termijn voor het aanbieden van “het eerste voertuig van de reeks” te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 

240 kalenderdagen. 
 
• Termijn voor het aanbieden van de 4x4 terreinvoertuigen die worden besteld voordat “het eerste voertuig van de 

reeks” werd goedgekeurd,  te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het eerste voertuig van de reeks”: 
210 kalenderdagen. 

 
• Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van 4x4 terreinvoertuigen, en te rekenen vanaf de dag 

van de bestelling: 210 kalenderdagen. 
 
 
TECHNISCHE KENMERKEN 
 
M.T.M.: 3080 kg 
Toelaatbare asbelasting voor/achter (kg/kg): 1.445 / 1.860  
Toegestaan gewicht van aanhangwagen, ongeremd: 750 kg 
Toegestaan gewicht van aanhangwagen, geremd, op een helling van 12%: 3300 kg 
Maximaal toegelaten totaal gewicht met aanhangwagen op een helling van 12%: 6000 kg 
 
Afmetingen: 
• Aantal deuren/zitplaatsen 4/5 
• Lengte/Breedte/Hoogte (mm/mm/mm) 5321/ 1954/1834 
• Breedte met achteruitkijkspiegels (mm) 2242 
• Wielbasis/draaicirkel (mm/m) 3097 /12.95 
• Bodemvrijheid (mm) 230   
• Breedte aan de schouders (mm/mm) 1550/1530  
• Ruimte tot het dak (mm/mm) 1026/1008 
 

 
Motorkenmerken: 
Brandstof  Diesel 
Motor V6 
Euro 6 
CO2-uitstoot: 199 gr/km - WLTP 
Cilinderinhoud: 2967 cm³ 
Vermogen 150KW (204 pk) tussen 3000 en 4500 t/min 
Koppel: 500 Nm (1250- 2750 RPM) 
Aandrijflijn: Automatische versnellingsbak 8+1 met permanente 

aandrijving 4x4 
 
Prestaties: 
Maximumsnelheid: 186 km/u 
0/100 km/u: 9,2 sec. 
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SPECIFIEKE UITRUSTINGEN 
 

1- Chassis 
o Halogeenlichten 
o Beschermrooster van de lichten 
o Verwijderbare trekhaak Ø 50 mm, 13-polig stopcontact  
o Banden type M+S 
o Beschermplaat carter (Pack off road) 

 
2- Interieur 

o Originele radio 
o Originele kunstlederen zetels 
o Semi-elektronische airconditioning 

 
3- Elektriciteit, verlichting en signalisatie voor prioritair voertuig 

o Onderhoudsvrije batterij 
o Noodlichten geïntegreerd in het radiatorrooster « STARLED6 » 
o Vooraan op het dak signalisatiebalk SOLEX C52428, 9 leds per module, 10 blauwe modules van 9 

leds, 2 tweekleurige modules blauw/oranje van 18 leds. Hoogte 99 mm. 
o Achteraan 6 modules van 9 oranje leds quad flash software 100W. Geïntegreerd in de 

signalisatiebalk op het dak.  
o Sirene dag/nacht conform de ministeriële omzendbrief 09/07/2013. « PolyPM » met attest 
o Misthoorn 
o Centrale bedieningen 
o ASTRID-installatie, de hulpdienst moet de radiokit leveren, D’Ieteren zorgt voor de montage 
o Externe voeding 230 V AC via een aansluiting type DEFA 
o Batterijlader QUICK SBC 140 NRG 12V/12A 2 uitgangen 

 
4- Hulp bij het rijden (niet limitatieve lijst) 

o ABS 
o Remassistentie op een helling 
o Aanpasbare tractie 4x4 
o Automatisch antislipsysteem 
o Stabiliteitscontrole 
o Stabiliteitscontrole van de aanhangwagen 
o Geluidssignaal wanneer men in achteruitpositie staat 

 
5- Lier (optioneel: + 2 095,00 € + BTW) 

o Merk: WARM 
o Type: M8000 elektrisch 12V 
o Trekvermogen: 3600 kg 
o Lengte van de kabel: 30 m 
o Afstandsbediening met draad 

 
6- Uitrusting die extra geleverd moet worden 

o Originele sneeuwkettingen 
o Kit rubberen vloertapijt 
o Hard Top HEAVY DUTY 

 
7- Opleiding 

o Een opleidingssessie van een dag in NL, FR of D bij de leverancier. 
o Aantal deelnemers: max. 4 of meer in akkoord met de leverancier 

 
8- Garanties 

o Volledige garantie: 2 jaar 
o Garantie bijkomende uitrustingen: 2 jaar 
o Garantie anticorrosie: 6 jaar 
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BESTELTABEL 
 

Aantal Kleur Lier (*) Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

     

 Wit Ja/Nee   

     

 Rood 3020 / Wit 9010 Ja/Nee   

     

(*) in het geval van een gemengde bestelling, gelieve dit te preciseren in het   
 
Totaal van de bestelling:  
 

- Aantal voertuigen :  
- Eenheidsprijs: 

 
- Totaalprijs: 

 
OPGELET: Dit document is geen bestelbon, maar maakt het mogelijk om de officiële bestelbon op te 
maken. Een kopie hiervan moet echt worden bijgevoegd en men dient erop toe te zien dat de 
contactpersoon wordt vermeld om het goede verloop van de verrichtingen bij de leverancier te 
vergemakkelijken (de contactpersoon bij D’Ieteren wordt bovenaan dit document vermeld). 
 
Bijkomende informatie aan de leverancier: ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Contactpersoon van de zone/overheidsdienst: ………………………….. 
 
NAAM: Voornaam: 
Functie / Graad: 
Telefoon: Fax: 
E-mail: …………………………………@...................................... 
 
Datum (*): Handtekening, 
 
 
 
 
 
 
(*): De officiële besteldatum bevindt zich op de reglementaire bestelbon. 


