Gewoonweg zelfstandig

TWEEPERSOONS VERVOER

Gewoonweg door
weer en wind
Even naar de markt, bij iemand
op de koffie of samen een dagje
uit. De Canta laat u onbeperkt
genieten van de leuke dingen
in het leven.
U bent vrij te gaan waar en wanneer u dat wilt.
Onafhankelijk van anderen. En zonder rijbewijs.
Of u nu alleen of met z’n tweeën op stap wilt,
de Canta brengt u veilig en comfortabel van deur
tot deur. Door weer en wind. Het hele jaar door.

TWEEPERSOONS VERVOER
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PLEK OP DE WEG

PLEK OP DE WEG
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Gewoonweg op de weg
(of op het fietspad…)
Net als iedereen wilt u er gewoon
op uit kunnen. Zonder obstakels en
ongemakken. De Canta maakt het
u overal zo gemakkelijk mogelijk.
Want met de Canta mag u niet alleen op de openbare
weg rijden, maar ook op het fietspad en zelfs in het
voetgangersgebied. U bent hier vrij in, uiteraard afhankelijk
van de verkeersregels. U kunt overal parkeren, ook op de
stoep en dus zo dicht mogelijk bij uw bestemming uitstappen.
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De Canta is uitgerust met moderne voorzieningen en heeft een elegant design.
Daar kunt u niet alleen mee gezien worden, maar ook veilig en comfortabel mee op
weg. Volledig aangepast aan uw wensen door de uitgebreide opties en mogelijkheden.
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UITVOERINGEN
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200 KM

50 KM*

100KM*

De Canta Comfort is standaard van vele gemakken voorzien. Deze basisuitvoering
heeft een ruime instap, een hoge zit en een grote laadruimte waarin met gemak
een rollator of zelfs een rolstoel past. Dit model is leverbaar met een benzinemotor
met automatische versnellingsbak of met een electromotor.

200 KM

50 KM*

100 KM*

Wilt u meer luxe? Dan kiest u voor de Canta Premium. Precies zoals u deze graag
hebben wilt. Bijvoorbeeld met een modern audiosysteem en centrale portiervergrendeling. In onze showroom, of gewoon bij u thuis, laten wij u graag de
mogelijke opties en accessoires zien. Ook deze uitvoering is leverbaar met een
benzinemotor of met een electromotor.

* Bereik is afhankelijk van batterijkeuze, snelheid, temperatuur, gewichten
en lokale omstandigheden. De versie met de elektromotor is verkrijgbaar met
verschillende accu pakketten.

UITVOERINGEN
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“Gewoonweg voor iedereen”
Onze Canta2 Urban is niet zomaar een uitvoering, maar een denkwijze. Waarom zou
iemand met een beperking of minder ter been, niet in een hip gehandicaptenvoertuig
mogen rijden? Hoe leuk is het als je juist trots bent op je hippe “citycar”, waar iedereen
zich in thuis voelt. Kies voor het gemak met Canta2 Urban, verkrijgbaar in zowel benzine
als elektrische variant. Optimaal gemak van A naar B, parkeren op het trottoir, rijden op
de weg of het fietspad, en wegenbelastingvrij.

Gewoonweg overal welkom!

200 KM

50 KM*

100KM*

Absoluut de meest luxueuze Canta variant met o.a.:
- Wrap in 1 kleur naar keuze (prints en meerdere kleuren tegen meerprijs)
- Skai lederen bekleding met logo’s
- Pioneer radio/USB / Spotify met sub woofer speaker
- Geïntegreerde knipperlichten in de buitenspiegels
- Licht metalen velgen zijn optioneel.
Elektrische uitvoering standaard met het kleine accupakket.
Tegen meerprijs is het grote accupakket leverbaar.

100% elektrisch, dus schoon & stil.

|

07

MAATWERK

han

dbe
d ien

ing

aangepaste schakelaars

08

MAATWERK

09

l
rol

a to
f ro
ro

lsto
el,

g ee
np

leem
rob
!

Gewoonweg op maat
De Canta is er voor iedereen die
graag mobiel en onafhankelijk wil
zijn, wat uw situatie ook is. Samen
bekijken we de mogelijkheden om
de Canta volledig op maat voor u
aan te passen.
Denk bijvoorbeeld aan handbediening, draaibare stoelen,
opklapbare pedalen of een rolstoellift. U kunt de Canta zelfs
vanuit uw rolstoel besturen (Inrij-Canta). Uw wensen staan
centraal. Wij omringen u graag met persoonlijke aandacht en
zetten alles op alles om u zo goed mogelijk op weg te helpen.

CONTACT

1700

Gewoonweg Waaijenberg
Vertrouw op een Nederlands
fabrikaat, van een specialist
met ruim 40 jaar ervaring
in mobiliteitsoplossingen.
Gewoonweg de beste keuze!
Vestiging Veenendaal
Wiltonstraat 26
3905 KW Veenendaal
0318 - 511 251

Vestiging Amsterdam
Keienbergweg 48
1101 GC Amsterdam
020 - 691 76 49

Vestiging Den Haag

De Savornin Lohmanplein 3A
2566 AA Den Haag
070 - 325 65 05

info@waaijenberg.com

www.waaijenberg.com

1700

940

2530

1100

Waaijenberg houdt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de beschreven modellen te wijzigen. Ondanks de zorgvuldigheid
en nauwkeurigheid die betracht werd, kan Waaijenberg Mobiliteit niet aansprakelijk geacht worden voor onjuistheden in de weergegeven informatie. De foto’s
zijn niet bindend en de kleuren slechts indicatief, daar drukwerk de kleur niet altijd op betrouwbare wijze weergeeft.

MADE IN
HOLLAND

