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U kunt dit formulier per e-mail, WhatsApp of post toesturen.

Klantnummer (indien bekend):

Naam*, Voornaam*: 

Onderneming: 

Straat*, Huisnummer*: 

Postcode*, Plaats*:        Land*:

Telefoon: 

E-mail of fax*: 

Voertuiggegevens

Voertuigfabrikant (bijv. Fiat)*: 

Model van het voertuig (bijv. Ducato X290)*: 

Fabrikant carrosserie (bijv. Dethleffs)*: 

Model van de carrosserie (bijv. Advantage T 7051)*: 

Bouwjaar*:

Chassisnummer: 

*verplicht in te vullen

Postadres: Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
 Am Eichberg Flauer 1
 07338 Leutenberg
 Duitsland

E-mailadres: info@rameder.nl 
WhatsApp: +49 (0) 151 - 224 300 39

Bij deze geef ik de onderneming Rameder toestemming over dit onderwerp per mail of, indien gewenst, telefonisch 
contact met me op te nemen. Ik kan mijn toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.



cm

cm

cm

cm

cm

cm

Soort aandrijving*: Voorwielaandrijving   Achterwielaandrijving        Aandrijving op alle wielen

Wielbasis (afstand tussen het midden van het voorwiel en het midden van het achterwiel)*:

Overhang (eind van het oorspronkelijke chassis tot aan de buitenzijde van de bumper)*: 

Bijzonderheden van het voertuig (bijv. uitschuifbare steunen):

Afstand vanaf onderzijde bumper tot de rijbaan*: 

Gegevens over chassisverlenging (indien beschikbaar)

Aanduiding voor de chassisverlenging (zie het typeplaatje): 

De afstand tussen het laatste boorgat van de chassisverlenging en de buitenzijde van de bumper:

De afstand tussen het laatste boorgat van de chassisverlenging en de rijbaan (loodrecht):

Voor uw offerte:
Trekhaak     vast    afneembaar
Montage    incl. montage   zonder montage

Stuur ons alstublieft de hierna genoemde informatie / documenten:

Foto 1: ingevuld contactformulier (pagina 1 en 2) - als foto, indien per WhatsApp
Foto 2: passagierskant - einde originele chassis (net achter de as)
Foto 3: Bestuurderskant - einde originele chassis (net achter de as)
Foto 4: Einde chassisverlenging (indien beschikbaar) of zij-aanzicht van de bumper
Foto 5: bijzonderheden (bijv. uitschuifbare steunen, vuil-watertank en dergelijke)
Foto 6: foto van het kentekenbewijs

Foto 2 (voorbeeld): einde originele chassis rechts Foto 3 (voorbeeld): einde originele chassis links

Foto 4 (voorbeeld): einde chassiverlenging Foto 5 (voorbeeld): bijzonderheden

*verplicht in te vullen
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