
 

Volkswagen toont eerste beelden van nieuwe Crafter 

 

 Nieuwe Crafter samen met klanten ontwikkeld 

 Functioneel nieuw exterieur- en interieurdesign 

 Toonaangevend met laagste luchtweerstandswaarde in zijn klasse 

 Optimale werkomgeving voor de bestuurder 

 

Leusden, 1 juli 2016 – De nieuwe Crafter van Volkswagen Bedrijfswagens wordt deze 

herfst geïntroduceerd. Vandaag zijn de eerste beelden van het innovatieve design van de 

nieuwe ‘grote broer’ van de Transporter-serie beschikbaar. De styling van de Crafter is 

gestoeld op het nieuwste DNA van Volkswagen Bedrijfswagens en biedt de beste 

functionaliteit en een grote aantrekkingskracht. 

 

Dankzij een fundamenteel andere benadering is de Crafter een compleet nieuwe auto geworden. 

Hiertoe hebben de specialisten van Volkswagen Bedrijfswagens gebruikers en klanten 

nadrukkelijker dan ooit gevraagd naar hun behoeften en ideeën. En hen uitgenodigd te helpen om 

de nieuwe Crafter te ontwerpen op basis van hoe zij vonden dat ‘ie zou moeten worden. 

Specialisten uit Hannover hebben gebruikers tijdens hun dagelijkse routine veelvuldig vergezeld 

en hen juist middenin hun werkplek om input gevraagd. Die benadering komt nu terug in zowel 

functie als design. 

 

Ideale mix 

Het exterieur van de nieuwe Crafter zorgt met 0,33 voor de beste luchtweerstandswaarde in deze 

klasse. Het uiterlijk vormt een ideale mix van ruimtegebruik en afmetingen. Daarnaast 

onderscheidt de Crafter zich door een maximale praktische bruikbaarheid voor alledag en een 

optimale indeling van de laadruimte. In een later stadium volgen meer afgeleide versies die 

hetzelfde basisplatform en Volkswagen DNA als uitgangspunt hebben. 

 

De Transporter-serie van Volkswagen Bedrijfswagens krijgt met de introductie van de nieuwe 

Crafter een ‘grote broer’. Een grote broer, die wordt gekenmerkt door een niveau aan 

afwerkingskwaliteit, robuustheid en hoge kwaliteit dat in deze bedrijfswagenklasse nog niet 

eerder voorhanden was. 



 

 

De nieuwe Volkswagen Crafter beleeft zijn wereldprimeur in de herfst van dit jaar. 

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de introductie en alle details van de nieuwe 

Crafter, kunnen terecht op www.volkswagenbedrijfswagens.nl/denieuwecrafter. 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op nieuws.vwbedrijfswagens.nl 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen  

033-494 9987 / dennis.homberg@pon.com 
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