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U start uw bedrijf en zoekt een kleine bestelwagen 
die uw energie weerspiegelt? NIEUWE RENAULT 
EXPRESS VAN is voor u gemaakt! Zijn vloeiende 
profiel wordt benadrukt door doeltreffende 
zijdelingse beschermingen. Zijn C-vormige blik, 
voorzien van krachtige led-dagrijlichten, kijkt 
uit over een beschermende bumper en neemt 
de visuele identiteit van het RENAULT-gamma 
over. Het gespierde radiatorrooster met krachtig 
ogende grille en de brede motorkap illustreren het 
robuuste karakter van NIEUWE EXPRESS VAN.

NIEUWE  
RENAULT EXPRESS VAN, 
robuust en dynamisch



Laden, lossen en opnieuw laden behoren tot 
de orde van de dag? Met zijn asymmetrische 
achterdeuren die tot 180° opengaan, 3,3 m3 
nuttig laadvolume en een laadlengte van 1,91 m  
met een gesloten scheidingswand levert  
NIEUWE EXPRESS VAN de beste verhouding tussen 
laadlengte en totale voertuiglengte. Er kan tot  
3,7 m3 aan goederen worden geladen dankzij een 
draaibaar scheidingsrooster en een neerklapbare 
passagierszetel. De schuifdeur aan de zijkant 
biedt een ongeziene laadopening van 716 mm,  
waardoor de lading gemakkelijk bereikbaar is.  
NIEUWE EXPRESS VAN is gewoon het juiste 
voertuig voor u.

NIEUWE  
RENAULT EXPRESS VAN, 
gemakkelijk laden
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1. 

Bent u in uw dagelijkse leven op zoek naar 
efficiëntie boven alles? NIEUWE EXPRESS VAN 
beschikt over een essentiële en praktische 
uitrusting. Binnenin benadrukt het gestroomlijnde 
dashboardontwerp het grote volume van de 
cabine. Dankzij de replicatie van uw smartphone  
(1). geniet u van een ongekend gebruiksgemak. Met 
deze functie kunt u de navigatie van uw telefoon 
gebruiken, berichten versturen en rechtstreeks 
bellen vanaf het 8”-scherm op het dashboard. 
Meerdere opbergmogelijkheden (tot 48 liter) 
zorgen ervoor dat u de beschikbare ruimte volledig 
kunt benutten (2). En dankzij de inductielader 
(3). kunt u uw toestel gemakkelijk en draadloos 
opladen terwijl u onderweg bent.

NIEUWE RENAULT 
EXPRESS VAN : zijn 
praktische aard



1. 

2. 

Vereenvoudig uw werk en rijd in optimale veiligheid 
met NIEUWE RENAULT EXPRESS VAN. Aan het 
stuur maken talrijke zowel nuttige als vernuftige 
rijhulpsystemen uw verplaatsingen en manoeuvres 
gemakkelijker en veiliger. 

1. Achteruitkijk- en observatiecamera. In plaats 
van via de achteruitkijkspiegel (niet aanwezig bij 
versies met vast tussenschot) kunt u op een digitaal 
scherm van 5” zien wat de camera achteraan uw  
NIEUWE RENAULT EXPRESS VAN op middellange en 
lange afstand registreert. Rijden met een gerust gemoed 
achter het stuur van een voertuig met een volledig 
gesloten tussenschot is eindelijk mogelijk.

2. Dodehoekwaarschuwing. Actief tussen 30 km/u en 
140 km/u en waarschuwt u automatisch, via lichtsignalen 
in de zijspiegels, voor de aanwezigheid van voertuigen 
die niet zichtbaar zijn in de achteruitkijkspiegel.

Eenvoudiger rijden  
en meer veiligheid



3. 

4. 

3. Groothoekspiegel. Aan de passagierszijde verbetert 
een grote convexe spiegel in de zonneklep het zicht naar 
opzij en kunt u zien wat door het koetswerk van het 
voertuig wordt verborgen. Dit vermindert het risico op 
aanrijdingen door dode hoeken bij het inhalen.

4. Achteruitrijcamera. Zet de auto in zijn achteruit 
en de achteruitrijcamera biedt een breder zicht op de 
omgeving achteraan. Het beeld wordt weergegeven in 
de achteruitkijkspiegel of op het EASY LINK-display, 
waarop dynamische lijnen u begeleiden.



CARLAB Standaarduitrusting en opties

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING

Veiligheid en rijhulpmiddelen

Buitendesign

Laadruimte uitrusting

Comfort

BELANGRIJKSTE OPTIES

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING 
Essentiel+

Confort

BELANGRIJKSTE OPTIES
Essentiel+

®

Essentiel

Confort

Afmetingen

Laadruimte EXPRESS VAN



Motoren

Kleuren

Ijswit (*) Stadsgrijs (*) Parelzwart (**)

Highlandgrijs (**)Ijzerblauw (**)

Sierwieldoppen en velgen

15” velgen met medium 
sierwieldoppen ‘’Carten’’

15” velgen met sierwiel-
doppen Kijaro(1)

(*) niet-metaalkleur (**) metaalkleur
Foto’s niet contractueel. (1) Optioneel

MOTOREN TCe 100 DPF Blue dCi 75 Blue dCi 75 Ecoleader Blue dCi 95

®

PRESTATIES

VERBRUIK EN EMISSIE(2)

DRAAICIRKEL

REMMEN

BANDEN



Surf voor nog meer RENAULT EXPRESS VAN 
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, 
behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële Renault-verdelers. Afhankelijk van het 
land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. 
Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook,  
van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault. 

                                Crédits photo :  – Printed in EC – FR 77 11 650 927 / NL 77 11 650 928 – April 2021.
RENAULT s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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