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Om het gebruik van Uw Peugeot Partner te optimaliseren biedt Peugeot U de 
mogelijkheid het voertuig te laten uitvoeren met een DUBBELE CABINE (dit is een
extra rij zetels afgesloten van de laadruimte door een vaste tussenwand), zodanig

dat U 5 zitplaatsen in het voertuig kan hebben met behoud van een zo groot
mogelijke laadruimte en zo hoog mogelijk laadvermogen.

De dubbele cabine laat U toe meer passagiers mee te nemen en het voertuig in te 
schrijven als lichte vrachtauto (wat fiscaal en boekhoudkundig voordelig is).

PartnerFuncties

Interieur indeling

• Een passagiersruimte die, naast de bestuurdersstoel, vier zitplaatsen hefft
• Een laadruimte die volledig is afgesloten van de passagiersruimte door een niet

afneembare ononderbroken wand uit een hard materiaal over de volle breedte
en hoogte van de binnenruimte

• Een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de
wielbasis

• Een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk
deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder
verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

Kenmerken van de Dubbele Cabine

• Vaste hoofdsteunen
• 3-punts veiligheidsgordels
• Bank met stalen frame
• Bank met 3 afgescheiden zitplaatsen
• Scheidingswand van ABS, met raam
• Vloer bekleed met vaste rubbermat



Partner

Belastingen

• Geen belasting op inverkeerstelling
• Een lagere verkeersbelasting (Vlaamse gewest)
• De beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar
• Recht op de investeringsaftrek (voor een eenmanszaak)
• Recht op degressieve (= versnelde) afschrijving
• Bijkomende kosten bij de aankoop mogen in 1 keer afgeschreven worden
• De btw is volledig aftrekbaar

GOEDKEURING

De Peugeot Partner Dubbele Cabine kan enkel ingeschreven worden als lichte
vracht en NIET als Taxi.

Wetgeving

Deze ombouw wordt gefabriceerd en ondersteund door de ombouwer Snoeks. De ombouwer zal op
verzoek het COC-document conform de EU-richtlijn 2007/46/EU verstrekken.
Peugeot Belux geeft geen garantie op de ombouw of onderdelen hiervan en is niet verantwoordelijk voor
de kwaliteit ervan. Specifieke reserve-onderdelen kunnen besteld worden bij de ombouwer.



PartnerTechnische fiche

Afmettingen (in mm)

Partner Dubbele Cabine

Buiten afmettingen

Totale lengte (A) 4753

Wielbasis (B) 2975

Breedte excl. spiegels 1848

Breedte met ingeklapte spiegels 1921

Breedte met uitgeklapte spiegels 2107

Totale hoogte 1860

Spoorbreedte voor 1553

Spoorbreedte achter 1567

Vooroverhang 892

Achteroverhang 886

Binnen afmetingen

Lengte laadruimte vloer (J) 1510

Lengte laadruimte  op 1m hoogte (I) 1185

Breedte laadruimte tussen wielkasten 1229

Hoogte laadruimte 1243

volume (in m³) 2,5

Achterdeuren

Hoogte van de deuropening 1106

Min breedte van de deuropening 1121

Max breedte van de deuropening 1243

Hoogte van de laadvloer 610

Schuifdeur zijkant

Minimum breedte van de opening 534

Hoogte van de opening 1072

Gewichten (en Kg)*

Leegewicht 1598

Max. Toelaatbaar Gewicht (MTM) 2400

Max. Laadvermogen 802

* Het laadvermogen is dat van het voertuig met dubbele cabine Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder(75kg). Voertuig zonder opties.
Actueel laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld. Maximaal laadvermogen is onder andere afhankelijk van versie, opties en eventuele ombouw.


