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in deze cammaert 

outletkrant:

alle informatie over onze 

stockvoertuigen, acties en 

evenementen in juni 2017

omloop serge baguet

60 km100 km

zondag 11 juni 2017

 of 

# RIDE FOR SERGE # WINFORSERGE #
T.V.V. VzW STOP DARMKANKER

UITGESTIPPELD ONDER BEGELEIDING VAN SEINGEVERS

 START
 8U00 GARAGE CAMMAERT
 NINOOFSESTEENWEG 48 TE GOOIK

 KLEEDKAMERS EN DOUChE
 SPORThAL GOOIK

 ONTBIjT & DRINKSTOPS
 ONTBIjT EN BUFFET + 2 DRINKSTOPS
 CAMMAERT TRUCKS SINT-LIEVENS-hOUTEM

 INSChRIjVING TEN VOORDELE VAN ‘VzW STOP DARMKANKER’
 INSChRIjVEN VIA CAMMAERTCLASSIC@CAMMAERTNV.BE
 DEELNEMERS ONTVANGEN WIELERSOKKEN ALS hERINNERING

#RideForSerge#WinForSerge

“cammaert trucks: maatwerk onze passie”

Bij Cammaert trucks kan u altijd terecht voor uw aan-
gepaste projecten en ombouwingen! zo creëren wij het 
voertuig naar uw wensen.
 
De firma Uniconnect uit Zele, die reeds geruime tijd met 
Iveco Eurocargo en Daily in hun vloot rijdt, heeft zopas een 
nieuwe Iveco Daily aangekocht. Op Basis van een Iveco 
Daily 35C15 Chassis Dubbele cabine werd er in samen-
werking met Carrosserie Baetens een opbouw op maat 
gemaakt voor Uniconnect. De materiaalkoffer, vervaardigd 
uit aluminium, is 2, 2 meter breed en 1 meter lang. Er is 
voldoende plaats voorzien om een dammer, trilplaat en een 
borstelmachine in de koffer te rijden. Om de machines niet 
te laag te moeten optillen is de koffer aan de zijkant ver-
laagd. Bovenaan is er een opbergruimte, bereikbaar van op 
de open laadbak, voor jerrycans en schoppen.
De firma Verbraeken Infra kocht, bovenop hun 25 eerder 
bestelde voertuigen, nog 2 Daily’s 50C15 dubbele cabine 
aan met een ombouwing naar hun wensen. Zo wouden 
zij een afgesloten laadruimte combineren met een open 
laadbak. In samenwerking met de firma Alumac wist Cam-
maert Trucks dit te verwezenlijken.

dankzij ons breed gamma 
kunnen wij voor elke activiteit 
een gepaste oplossing 
aanbieden. samen met onze 
service in onze 4 vestigingen, 
zijn wij de geschikte partner 
voor elke professional.

Zo kocht Vio in 2017 al 13 
voertuigen bij Cammaert Trucks. 
Vio, met maar liefst 6 filialen, 
oefent verschillende activiteiten 
uit. Bij hen kan je terecht voor 
alles van verhuur, verhuis, 
transport en opslag. 

Voor hun verhuuractiviteiten 
kozen ze zowel voor de Iveco 
Daily, de Iveco Eurocargo en 
de Iveco Stralis. Ook voor hun 
verhuisactiviteiten kochten ze een 
Iveco Daily met ladderlift aan.

bekijk onze stock

tijdens een Hapje en

een drankje op onze 

outlet opendeurdag 

zondag 11 juni!



CAMMAERT
OUTLET
IVECO

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW CAMMAERT NIEUWSniet wat u zoekt? vraag naar ons steeds vernieuwend aanbod in stock!

16-214 daily 35C16
wB4100 + kast + laadklep

€38.499

Kast, laadbrug, dakspoiler, airco, radio dab, geveerde stoel, 
dubbele wielen

€29.499

17-183 daily 35s16a8
wB4100

Airco, automaat, deuren 250°, radio cd, elektrische 
buitenspiegels

16-265 daily 35s18a8v 
wB3520l

€33.500

Automaat, airco, trekhaak, betonplexvloer, heavy duty 
paraboolveer

16-347 stralis as440s46t 
trekker wB3800

op aanvraag

Metaalgrijs, PTO, iveconnect, reservoir I260L gps, hill holder, 
hi comfort bestuurderszetel

17-094 daily 35s14a8d 
duBBele CaB wB4100

€27.499

Automaat, trekhaak, radio cd met stuurbediening, aluminium 
laadbak

€29.249

17-111 daily 35C15v
wB4100

Rood, airco, semi-elliptische veren, betonplex vloer, elektrische 
buitenspiegels, dubbele wielen

op aanvraag

17-185 eurocargo 
ml120e22p wB 4455

Adaptive cruise control, mistlampen, airco, zonneklep, 
UTP box, stuurbediening voor radio, reservewiel

€25.599

17-123 daily 35C15d
duBBele CaB wB4100

Airco, radio cd, semi-elliptische veren, 
dubbele wielen

€27.699

17-126 daily 35s16a8v 
wB4100

Automaat, airco, radio cd, cruise control, trekhaak, 
betonplexvloer

€26.299

17-130 daily 35s14v
wB3520l

Airco, trekhaak, parkeersensoren, digitale radio met 
stuurbediening en bluetooth, elek. buitenspiegels

€29.399

17-184 daily 35s16a8v 
wB4100

€26.999

17-122 daily 35C15d
duBBele CaB wB4100

Airco, radio cd, semi-elliptische veren, 
dubbele wielen

€27.599

17-110 daily 35C15
wB3750

Airco, radio cd, semi-elliptische veren, elektrische 
buitenspiegels, aluminium laadbak, dubbele wielen

Airco, radio cd met stuurbediening, deuren 250°, elektrische 
buitenspiegels

€28.999

16-441 daily 35s16a8v 
wB4100

Automaat, airco, radio cd, semi-elliptische vering, trekhaak, 
elektrische buitenspiegels, heavyduty paraboolveer, betonplex

€32.599

17-133 daily 35C18a8v 
wB4100

Automaat, airco, radio cd, cruise control, semi-elliptische 
vering, elektr. spiegels, dubbele wielen

€26.899

17-129 daily 35s14a8v 
wB3520

€29.499

17-132 daily 35s16a8v 
wB3520l

Automaat, airco, radio cd, parkeersensoren, trekhaakAutomaat, airco, radio cd, cruise control

€31.799

17-117 & 118 daily 35C14 
duBBele CaBine

6 plaatsen, open aluminium laadbak, trekhaak, radio cd, 
semi-elliptische vering

€28.999

17-127 daily 35C18a8  
Chass CaB wB3450

Automaat, airco, trekhaak, radio cd, semi-elliptische vering, 
elektrische buitenspiegels, dubbele wielen

€24.799

16-449 daily 35C15

Naakt-chassis, radio cd, versterkte 
semi-elliptische vering

€33.299

16-452 daily 35s16a8 
meuBelkast met deuren

Kast 4300 x 2200 x 2200 automaat, airco, radio cd, trekhaak, 
elektrische buitenspiegels

€32.999

17-032 daily 35s14nv CnG

CNG-Motor, airco, trekhaak, heavy duty paraboolveer, elektr. 
spiegels, radio cd bluetooth

uniek in ons gamma: new stralis np
het eerste Gas-aanGedreven voertuiG 
ontworpen voor vervoer over lanGe 
aFstand. uitGerust met een 400pk motor, 
met een autonomieBereik tot 1.500km! op aanvraag

16-374 trakker ad380t45 
wB3500

Airco, radiatorbescherming, distributie PTO, aslasten: 8500-
13000-13000, iveconnect, luchtgeveerde cabine
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Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW CAMMAERT NIEUWS

More care for your vehicle

niet wat u zoekt? vraag naar ons steeds vernieuwend aanbod in stock!

f17-053 talento CrewCaB 
l1h1 120pk

f17-059 & 060 ducato lh2 
150pk

f17-061 & 062 ducato 
C-h1 130pk

f17-065 talento 
panorama l2 145pk

f17-073 doblo maXi Base 
95pk

€17.850 €19.600 €17.700 €22.600 €12.450

Dark Grey, dub cab 6 plaatsen, airco, radio 
navigatie, camera, regen en lichtsensor, 
mistlichten vooraan

Airco, radio navigatie, cruise control, achteruit-
rijcamera, dubbele bladveren

Airco, radio navigatie, cruise control, 
achteruitrijcamera, dubbele bladveren

Zwart metaal, 9 zitplaatsen, full option: airco, radio 
nav, achterklep, matt black velgen, 2 zijdeuren, etc

Plooibare tussengril, inklapbare passagiers zetel, 
elek. spiegels, ruiten achteraan

f16-055 & 056 talento 
CrewCaB l1h1 120pk

f16-118 ducato Xl 
130pk meuBelkast

f16-195 & 196 duCato l 
130pk kast & laadBruG

f17-004 & 005 fullback 
dC 2, 4 mjet 180pk

f17-011, 012, 013, 109 & 110
ducato m-h2 130pk

€17.500 €25.000 €29.000 €25.500 €18.600

Dub cab 6 plaatsen, airco, radio navigatie, 
camera, regen en lichtsensor, mistlichten vooraan

Kast 4, 4 x 2, 2 x 2, 2, deuren achteraan, trek haak, 
airco, radio nav, cruise control, heavyduty vering

Kast 4, 1 x 2, 2 x 2, 2, laadbrug, zijdeur, airco, 
radio navigatie, cruise control, heavyduty vering

4x4 manueel, grijs dub cab, 
Luxeuitvoering: airco, navigatie, camera, cruise 
control, lederen interieur, ..

Airco, radio navigatie, cruise control, achteruit-
rijcamera, dubbele bladveren

f17-077, 080 & 057 ducato 
Xlh2 180pk maXi

€21.750

f17-074 doblo 
Base 80pk

€10.600
Airco, radio cd, elektr. buitenspiegels

Airco, radio navigatie, cruise control, achter uit-
rijcamera, dubbele bladveren, trekhaak

f17-092 ducato m-h2 
130pk

f17-096 & 097 fiorino 
Base Benzine 77pk

f17-105 & 106 ducato lh2
150pk

€19.250 €8.550 €20.500

Zilvergrijs, airco, radio navigatie, cruise control, 
achteruitrijcamera, dubbele bladveren, trekhaak

Airco, radio cd, elektr ruiten, centr vergr, 
zijschuifdeur, plooibare passagierszetel

Donkergrijs, airco, radio navigatie, cruise control, 
achteruitrijcamera, dubbele bladveren, trekhaak

f17-130 ducato lh2 
180pk

f17-133 & 152 talento Base 
l1h1 120pk

f17-150 & 094 & 095 fiorino 
Base diesel 80pk

€21.100 €16.400 €10.350

Airco, radio navigatie, cruise control, achteruit-
rijcamera, dubbele bladveren

Grijs airco, radio navigatie, camera, achteruit-
rijcamera, regen-lichtsensor, mistlichten vooraan

Zwart metaal, airco, elektr ruiten, centr vergr, 
zijschuifdeur, radio cd, plooibare passagierszetel

f17-107 & 108 ducato lh2
180pk

f17-129 ducato lh2 
130pk

€21.400 €19.100

Zilvergrijs, Airco, radio navigatie, cruise control, 
achteruitrijcamera, dubbele bladveren, trekhaak

Airco, radio navigatie, cruise control, achteruit-
rijcamera, dubbele bladveren

f17-168 & 169 & 111 full-
back dC 2, 4 mjet 180pk

€27.389

4x4 automaat zwart metaal, dub cab, 
Luxeuitvoering: airco, navigatie, camera, cruise 
control, lederen interieur, …

Airco, radio navigatie, cruise control, 
mistlichten vooraan

pack sx nav
Airco + Radio 5” Touchscreen Multimedia + 
Navigatie + Cruise Control
+ Achteruitrijcamera + Techno Dashboardpromo Fiat duCato 35th anniversarY

Geafficheerde prijzen zijn exclusief btw. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele zetfouten. Foto’s 
kunnen afwijken van de werkelijkheid. Afleverkosten (PDI, 
Technische Controle en wettelijke kit) zijn niet inbegrepen.

bekijk onze stock

tijdens onze

cammaert classic

op zondag 11 juni 

te gooik!

& outletdag

f17-009 talento 
Base l2h1 145pk twinturBo

€19.100
f17-081 doblo
Base 80pk

€10.750
Airco, dubbele zitbank, radio cd
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CAMMAERT
OUTLET
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TOPOCCASIE

T
O

POCC ASIE

€4.500 €23.000

toc629 nissan
atHleon 5, 6t

Radio, elektrische ruiten

toc746 iveco stralis 
44ton 420pk

Airco, dak- en zijspoilers, radio, koelkast in de 
cabine, luchtclaxon

€16.000€11.700 €11.700

f17-148 demo doblo 
sX 95pk

04/2017, 1500km, airco, radio, gps, sensoren, 
zijdeur, cruise control, dubbele zitbank

f17-083 demo doblo 
sX 95pk

04/2017, 1500km, airco, radio, gps, sensoren, 
zijdeur, cruise control, dubbele zitbank

aoc245 mercedes 
sprinter

Airco, radio cd, elektrische spiegels, 
achteruitrijcamera

€17.000 €17.500

f16-204 demo ducato 
maXi mh2 130pk

02/2017, 4000km, maxi, zilvergrijs, airco, radio 
navigatie, cruise control, achteruitrijcamera, 
dubbele bladveren

f16-055 demo 500l 
1, 6 mjet 105pk liChte vraCht

€10.500 €16.000 €20.800

Lichte vracht, 2 plaatsen, airco, radio navigatie, 
cruise control

f16-101 demo talento 
ComBi l1h1 125pk twinturBo

8 plaatsen, grijs, airco, 2 zijschuifdeuren, radio 
navigatie, achterklep, camera, 17” velgen, regen 
en lichtsensor, 

f16-094 demo talento 
l1h1 120pk

10/2016 27000km, grijs, airco, radio nav, trek haak, 
laadvloer en wanden, camera, cruise control

f16-134 demo ducato 
mh2 130pk

10/2016, wit, airco, radio navigatie, cruise 
control, achteruitrijcamera, dubbele bladveren

€23.750€23.750 €23.400 €23.750

goc460, 463, 465, 466 & 467 
fiat fullback 2, 4l 180pk 4X4

03/2017, 100km 4x4 manueel, titanium grey 
metallic, luxeuitvoering

goc462 fiat fullback 
2, 4l 180pk 4X4

03/2017, 100km, 4x4 manueel, groen metallic, 
luxeuitvoering

goc461, 464, 469 fiat 
fullback 2, 4l 180pk 4X4

03/2017, 100km, 4x4 manueel, wit, 
luxeuitvoering

goc 468 fiat fullback 2, 
4l 180pk 4X4

03/2017, 100km, 4x4 Manueel, Bruin Metallic, 
Luxeuitvoering

€28.750

f16-109 demo fullback 
dC 180pk + aCCessoires

03/2017, 3000km, bruin, AUTOMAAT, 
fulloption, bedliner, hardtop met zijschuiframen

€12.500 €7.500

goc438 eurocargo 
meuBelkast & laadBruG

06/2005, 150.000km, airco, meubelkast 5, 15 x 
2, 6 x 2, 3, laadbrug

goc444 ducato 
m-h2 120pk

4/2010, 147000km, zwart metaal, 
bagagedrager, laadvloer en binnenbekleding

€17.500€9.500 €9.000

goc334 daily 
FriGowaGen

6/2009, 250.000km, koeling carrier, 
elektrische spiegels, trekhaak

goc228 eurocargo 12t 
koel & vrieswaGen

10/2003, frigoblock, laadkast 6, 1 x 2, 5 x 2, 55, 
laadbrug, airco, 3 zijdeuren

goc395 eurotecH 
mh190e27/p met kipper

03/2003, 128.000km, 
nieuwe motor op 108000km

€11.500

goc453 scudo 
l2 130pk

01/2013, 42000km, airco, radio cd, trekhaak, 
elektrische spiegels, laadvloer

€22.500

goc448 daily 
7ton

09/2014, 27000km, zeer goede staat, houten 
laadvloer, 270° achterdeuren

€1.750

aoc123

01/2004, 190.000km

€13.000

aoc198

03/2011, 28.460KM

€12.500

aoc248

11/2012, 61.000km

€3.000

aoc250

02/2005, 330.000km

€3.120

aoc161

9/2006, 75.300km

€5.200

aoc242

6/2006, 249.000km

€5.000

aoc231

1/2006, 77.600km

€2.500

aoc247

1/2001, 129.865km

niet wat u zoekt? contacteer ons voor meer occasies!



Cammaert truCks is ook online te vinden op www.cammaertnv.be en www.facebook.com/cammaerttrucks

CAMMAERT
FACT S

GaraGe Cammaert, al 50 
jaar bieden wij onze 

professionele service. dit 
was enkel moGelijk dankzij 

vele klanten die met ons 
jarenlanG samenwerkten, 

zoals vs logistics, 
lemaire, remitrans, Heim 

pollé, ilva, luckx, erik 
bellemans & olympia.

Yves depoortere koCht voor 
zijn Firma depo-trans 

twee voertuiGen aan 
in onze vestiGinG te 
sint-lievens-houtem. 

twee iveCo stralis trekkers 
hi-waY met 460pk

lindemans aalst, 
Gesponsord door Cammaert, 

wist de overGanG naar de 
Carnavalsstad Goed te verteren.
spelers, staF en Bestuur voelden 

ziCh in hun nopjes als “voil 
jeanetten”. wie vindt alain 

Cammaert op deze Foto?

tabaknatie verwelkomt zijn
72 iveCo stralis vraChtwaGens!

ook ndl transport is 
reeds meer dan 20 jaar 
klant Bij Cammaert, 
erwin miChiels als 
zaakvoerder en zijn 
zoon david miChiels 
die in zijn voetsporen 
treedt. zo koChten 
ze dit jaar voor hun 
waGenpark opnieuw 3 
nieuwe iveCo stralis 
vraChtwaGens, zodat 
ze hun opdraChten 
zorGeloos en 
vlekkeloos kunnen 
Blijven uitvoeren.

cammaert trucks nv 
gaat verbouwen!

Cammaert truCks 
BlijFt een Groeiend 
en vooruitstrevend 
BedrijF. de vestiGinG in 
temse zal helemaal 
vernieuwd worden. 
zowel Burelen als 
werkplaats zullen 
verBouwd worden, 
en hier zal ook 
plaats zijn voor een 
opleidinGsCentrum!

ook dit jaar viel de 
garage cammaert met fiat 
professional in de prijzen!
dankzij jullie Groeiend 
vertrouwen in ons Fiat Gamma 
wisten wij ons tarGet ver te 
overtreFFen!



maak uw iveco uniek
en ontdek alle 
accessoires op

www.cammaertnv.be

ontvang vanaf 1/06/2017 tot en met 31/07/2017

20% korting
op alle 

accessoires

fiat fullback - originele accessoires

hardtop met zijsChuiFramen
€2550, 00

FullBoX
€2950, 00

verChroomde sportBar
€663, 00

hard Cover met sportBar
€2397, 00

Bedliner
€275, 00

trekhaak
€450, 00

plaatsinG en sChilderkosten
van de hardtops 25% korting 

tot 31/07/2017: €1000 – 25% = €750
de geafficheerde prijzen zijn zonder 

plaatsing en schildering, en exclusief btw.


