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De e-Crafter

e-Crafter

Vanaf € 56.700 excl. btw

Omdat je de verantwoordelijkheid neemt als het om het klimaat 

gaat. Omdat je klanten echt overal wilt kunnen blijven servicen. 

En... omdat je van de stad houdt. Lease of koop nu de allereerste 

elektrische Volkswagen bus. Dat geeft je voorrang in de binnenstad 

en de voorkeur van klanten die voor optimale duurzaamheid gaan. 

Standaard inclusief oplaadadvies van experts, rijtraining voor een 

maximale actieradius, gratis service onderhoud, garantie op de 

hoogvoltaccu en een ongekende rijcomfort. Elektrisch rijden. Voor 

Mekaar. Met de Volkswagen e-Crafter.
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Algemene verkoopinformatie

Kosten e-Crafter per januari 2022 Exclusief btw Inclusief btw

Rijklaarmaakkosten € 945,00 € 1.143,45

Recyclingbijdrage € 20,66 € 25,00

Beheerbijdrage Lithium-ion batterij € 37,19 € 45,00

Leges aanvraag kenteken € 40,80 € 40,80

Leges tenaamstelling kenteken € 6,33 € 6,33

Totaal € 1.049,98 € 1.260,58

De rijklaarmaakkosten zijn advieskosten en kunnen per dealer verschillen.  

Prijswijzigingen voorbehouden.

Rijklaarmaakkosten
De rijklaarmaakkosten verschillen per model en worden hieronder 

vermeld. Over de kosten wordt geen bpm geheven. De advieskosten 

rijklaar maken bestaan o.a. uit:

• Transport en logistieke handling

• Nulbeurt

• In- en uitwendig reinigen en poetsen

• Leveren en monteren van twee kentekenplaten

• Volle batterij

•  Bedrijfswagentas (lampen, werkhandschoenen, gevarendriehoek, 

verbanddoos)

• Mattenset in cabine

Recycling- en beheerbijdrage
Op grond van de Wet milieubeheer moet voor elke nieuwe auto 

een recyclingbijdrage van € 25 inclusief btw worden afgedragen. 

Volgens het Besluit beheer batterijen moet er voor de terugname 

van startaccu’s en aandrijfbatterijen van hybride en elektrische 

auto’s een beheerbijdrage worden afgedragen. De beheerbijdrage 

voor Li-ion (start-)accu’s is afhankelijk van het gewicht van de 

gebruikte batterij en kan per model varieren.

De recyclingbijdrage en beheerbijdrage komt ten gunste van Auto 

Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, 

BOVAG, STIBA, FOCWA schadeherstel). Auto Recycling Nederland 

B.V. heeft ten doel om auto’s aan het einde van de levensduur 

in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor 

hergebruik van het materiaal. Daarnaast verzorgt Auto Recycling 

Nederland B.V. de terugname van startaccu’s en aandrijfbatterijen.

Leges
Leges aanvraag kenteken. Hieronder valt het aanvragen van het 

kentekenbewijs en inschrijving in het kentekenregister bij de 

RDW. Deze kosten bedragen € 40,80. Legeskosten tenaamstelling 

kenteken. Deze kosten bedragen € 6,33. Legeskosten worden door 

de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend.

Bpm
Bpm is de aanschafbelasting voor voertuigen die in Nederland 

geregistreerd worden. De toegepaste bpm berekening voor 

bedrijfswagens hangt af van het type voertuig. Op de e-Crafter is 

de berekening voor voertuigen op grijs kenteken van toepassing, 

deze voldoet aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken.

De berekeningsmethodiek is als volgt:
De bpm voor grijs kenteken is opgebouwd uit een vast percentage 

(37,7%) van de netto catalogusprijs (incl. meeruitvoeringen) en een 

bonus- of malus afhankelijk van de brandstofsoort:

• Diesel: + € 273,- (malus) • Benzine, CNG en LPG: – € 1.283,- (bonus)

Prijswijzigingen voorbehouden
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De 

importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht 

voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds 

prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de 

hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde 

uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten 

kun je ten allen tijde op onze website volkswagenbedrijfswagens.

nl vinden. Vanzelfsprekend kun je ook de dealer vragen naar de 

actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor 

actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt. 



4  e-Crafter

Tr
an

sm
is

si
e

V
er

m
og

en
 

[k
W

/p
k]

M
ot

or
 

G
V

W
[k

g]

N
et

to
 c

at
. p

ri
js

  
ex

cl
. b

tw
/b

pm

B
tw

-b
ed

ra
g

B
pm

-b
ed

ra
g

Fi
sc

al
e 

w
aa

rd
e

in
cl

. b
tw

/b
pm

R
ijk

la
ar

m
aa

kk
os

te
n

R
ec

yc
lin

gb
ijd

ra
ge

 
Le

ge
s*

 

Co
ns

um
en

te
n-

 
ad

vi
es

pr
ijs

**

*  Rijklaarmaakkosten € 1.260 (incl. btw) bestaat o.a. uit: transport en logistieke handeling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, 
twee kentekenplaten, volle batterij, bedrijfswagentas (lampen, werkhandschoenen, gevarendriehoek, verbanddoos) en een mattenset in 
de cabine. Recyclingbijdrage € 25 (incl. btw). Beheerbijdrage Li-ion accu € 45 (incl. btw), leges € 47 (btw vrijgesteld). 

** Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges.

L3H3 wb 3640 mm 3.500 elektromotor 100 / 136 Automaat € 56.700 11.907 0 68.607 1.260 69.868

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Prijzen e-Crafter per 1 januari 2022

Bij de weergegeven prijzen is inbegrepen een rijtraining op locatie naar keuze voor 2 berijders.

De e-Crafter wordt geleverd inclusief:
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie         
- 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km)         
-  Door Volkswagen Bedrijfswagens voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuringen voor een periode tot en met 8 jaar / 96 maanden,  

uit te voeren door een erkende Nederlandse Volkswagen Bedrijfswagens servicepartner naar keuze.         
         
De periode van 8 jaar / 96 maanden onderhoud gaat in vanaf het moment dat de model afleveringsklaar gemaakt wordt door de Nederlandse Volkswagen Bedrijfswagens dealer.  
Er zijn 8 onderhoudsinspecties, 3 uitgebreide inspecties, 4 maal interieurfilter vervangen, 3 maal remvloeistof verversen en 3 APK-keuringen inbegrepen.
         
Onder het geadviseerde fabrieksonderhoud vallen:         
- Onderhoudsinspecties - Verversen remvloeistof         
- Uitgebreide inspecties - Vervanging interieurfilter                
         
De garantie blijft van toepassing zolang alle door de fabriek voorgeschreven onderhoudsmomenten en reparaties worden uitgevoerd. Bij een eventuele eigenaarswissel blijven de garantie en het onderhoud op de auto van toepassing. 

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen of schade door het gebruik van de auto, die niet vallen onder de voorgeschreven onderhoudsadviezen van de auto, zijn niet inbegrepen. Volkswagen Bedrijfswagens stelt 
als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig conform fabrieksvoorschrift is onderhouden. Indien je het voertuig exclusief de door Volkswagen Bedrijfswagens geadviseerde onderhoudsinspecties wenst aan te schaffen, kun je dit bij het 
bestellen van het voertuig aangeven. In dat geval zal het bedrag van € 999 exclusief BTW worden afgetrokken van de adviesprijs. De fiscale waarde van het voertuig wijzigt hierdoor niet.

Fabrieksvoorgeschreven onderhoud & APK

Inclusief

12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd 72 mnd 84 mnd 96 mnd
30.000 km 60.000 km 90.000 km 120.000 km 150.000 km 180.000 km 210.000 km 240.000 km

Inspectieservice ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uitgebreide inspecties ● ● ●

Interieurfilter vervangen ● ● ● ●

Remvloeistof verversen ● ● ●

APK ● ● ●

* Bovenstaande schema is gebaseerd op 30.000 km/jaar. Indien het jaarlijkse kilometrage afwijkt, kunnen de aangegeven onderhoudsmomenten verschuiven.  
Het aantal onderhoudsbeurten zoals in de bovenstaande tekst is weergegeven is te allen tijde leidend tot een maximum van 8 jaar (96 maanden) en/of 240.000km. 
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Standaarduitvoering

5  e-Crafter

Carrosserie
Buitenspiegels met geïntegreerde LED-knipperlichten ●

Achterdeuren zonder ruit ●

Schuifdeur rechts ●

Kunststof bumpers (antracietkleurig), met opstapmogelijkheid voor reiniging voorruit ●

Kunststof stootlijsten rondom (antracietkleurig) ●

Sleepoog voor ●

Opstaptrede in achterbumper (breed) ●

Verwarmbare voorruit van warmtewerend glas ●

Onderstel
Boordgereedschap ●

Banden 235/65 R16 C 115/113 R ●

Elektromechanische stuurbekrachtiging ●

Veiligheid
Airbag voor bestuurder en bijrijder (bijrijdersairbag uitschakelbaar) ●

Bergwegrijhulp 'Hill hold' ●

Elektronische Stabiliteitscontrole (ESC) ●

Multi Collision Brake (remt het voertuig af na aanrijding om verdere vervolgschade te beperken) ●

Zijwindassistent (Side wind assist) ●

Dagrijverlichting ●

Front assist noodremassistent inclusief City Emergency Braking functie ●

Parkeersensoren voor en achter inclusief zijflankbescherming 'side protection' ●

Achteruitrijcamera ●

Licht- en regensensor ●

Vermoeidheidsherkenning ●

Verwarmbare ruitensproeiers ●

Zijmarkeringslichten ●

Grootlichtassistent 'Light assist' ●

Cruise control inclusief snelheidsbegrenzer ●

Koplampreinigingsinstallatie ●

● standaard ○ optioneel - niet leverbaar Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.
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6  e-Crafter

LED-koplampen ●

Mistlampen incl. bochtverlichting ●

Lane assist rijstrookbewaking ●

Akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem 'e-Sound' ●

2 lifehammers ●

Cabine
Rubberen vloer in de cabine ●

Chroomaccenten in het interieur ●

Elektrisch verstelbare ramen ●

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels ●

Afsluitbaar dashboardkastje met verlichting ●

LED-verlichting in de cabine ●

ergoComfort geveerde bestuurdersstoel ●

Bijrijdersbank incl. opbergvak ●

Stoelbekleding stof "Austin" ●

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar ●

4 bekerhouders in het dashboard ●

4x 12V-aansluitingen in cabine ●

230V wisselstroominrichting in cabine ●

Stoelverwarming voorstoelen ●

Diverse opbergvakken in dashboard en portieren ●

Functioneel
Accu 12V - 520A (92Ah) ●

Climatronic airconditioning ●

Warmtepomp voor reikwijdte optimalisatie ●

Centrale vergrendeling inclusief 2 sleutels met afstandsbediening ●

Multifunctioneel display Plus ●

2 jaar fabrieksgarantie (op voertuig) ●

8 jaar fabrieksgarantie of 160.000 km (op hoogvoltbatterij) ○

Snelheidsbegrenzer 90 km/h ○

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.● standaard ○ optioneel - niet leverbaar
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Standaarduitvoering

7  e-Crafter Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Navigatie Discover Media (incl. 4 luidsprekers, USB-poort geschikt voor iPhone, spraakbediening en App Connect) ●

Car-Net Guide & Inform mobiele online diensten ●

Digitale radio-ontvanger (DAB+) ●

Multifunctioneel stuurwiel ●

Laadruimte
Sjor-ogen in de laadruimte tot 500 DaN trekkracht ●

LED-laadruimteverlichting ●

Gesloten scheidingswand zonder ruit ●

12V aansluitingen in laadruimte ●

Laadruimte voorzien van voorgeboorde gaten (M6) in zijwand en dak, voor bevestiging van laadruimte-inrichting ●

Aandrijving
35,8 kWh hoogvoltbatterij (Lithium-Ion) ●

Aansluitpunt geschikt voor snelladen (Combined Charging System - CCS) ●

Laadkabel Mode 2 en laadkabel Mode 3 (voor 230V en laadpaal) ●

● standaard ○ optioneel - niet leverbaar
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8  e-Crafter

Dak YBG Dakventilator € 205 43 0 248 ○

> niet i.c.m. Interne dakdrager (YDG/YDM)

YBP Dakventilator afsluitbaar € 230 48 0 278 ○

> niet i.c.m. Interne dakdrager (YDG/YDM)

YBA Dakrails € 275 58 0 333 ○

> alleen i.c.m. Voorbereiding dakrails (3S4)

> niet i.c.m. Interne dakdrager (YDG/YDM)

- Advies meebestellen voor bevestiging imperial

3S4 Voorbereiding dakrails € 0 0 0 0 ○

> niet i.c.m. Interne dakdrager (YDG/YDM)

> alleen i.c.m. Dakrails (YBA)

Deuren 5V4 Achterdeuren met vergrote openingshoek € 455 96 0 551 ○

5R1 Schuifdeur rechts met tussenstop € 45 9 0 54 ○

0D3 Versterkt deurscharnier linksvoor € 65 14 0 79 ○

Exterieur 6KD Grille met 3 verchroomde lamellen € 115 24 0 139 ○

Handgrepen 7C3 Handgrepen D-stijl (links + rechts in de achterdeuropening) € 30 6 0 36 ○

6X0 Zonder handgreep in B-stijl (schuifdeuropening) € 0 0 0 0 ○

Laadruimte IH0 Bindrails scheidingswand € 70 15 0 85 ○

6L1 Bindrails dak € 240 50 0 290 ○

6L6 Bindrails zijwanden € 240 50 0 290 ○

6L2 Bindrails scheidingswand + zijwanden € 315 66 0 381 ○

6L3 Bindrails scheidingswand + dak € 315 66 0 381 ○

6L8 Bindrails zijwanden + dak € 480 101 0 581 ○

6L5 Bindrails scheidingswand + zijwand + dak € 550 116 0 666 ○

6B0 Wegval sjorogen in laadruimte € 0 0 0 0 ○

YDA Universele laadvloer met bevestigingsrails in lengte € 875 184 0 1.059 ○

- Houten vloer met bevestingsrails

- Voorbereid voor montage van bevestigingsconsoles

> alleen i.c.m. Voorbereiding universele laadvloer (5BB/5BJ)

5BB Voorbereiding universele laadvloer incl. kunststof wielkastbekleding € 60 13 0 73 ○

> alleen i.c.m. Universele laadvloer (YDA/YDH)
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9  e-Crafter

5BJ Voorbereiding universele laadvloer € 0 0 0 0 ○

> alleen i.c.m. Universele laadvloer (YDA/YDH)

5DU Houten zijwandbekleding hoog € 565 119 0 684 ○

> alleen i.c.m. Bindrails zijwand (6L6/6L2/6L8/6L5)

YDG Interne dakdrager in laadruimte € 315 66 0 381 ○

- Twee dragers met een maximale draaglast van 50 kg

> alleen i.c.m. Voorbereiding interne dakdrager (YDM)

> niet i.c.m. Dakventilator (YBG/YBP)

> niet i.c.m. Dakrails (YBA/3S4)

YDM Voorbereiding interne dakdrager € 170 36 0 206 ○

> alleen i.c.m. Interne dakdrager in laadruimte (YDG)

> niet i.c.m. Dakventilator (YBG/YBP)

> niet i.c.m. Dakrails (YBA/3S4)

Lakkleuren Standaard lak ●

CL02 Metallic € 1.295 272 0 1.567 ○

CL03 Parelmoer € 1.370 288 0 1.658 ○

Speciale kleuren (SK) ○

CL04 Prijsgroep A € 0 0 0 0 ○

CL05 Prijsgroep B € 595 125 0 720 ○

CL06 Prijsgroep C € 775 163 0 938 ○

CL07 Prijsgroep D € 970 204 0 1.174 ○

CL08 Prijsgroep E € 3.650 767 0 4.417 ○

CL09 Prijsgroep F € 1.230 258 0 1.488 ○

PTL Bumperlijst in kunststof € 0 0 0 0 ○

Opbergvakken 9JC Asbak inclusief sigarettenaansteker € 35 7 0 42 ○

Radio- en navigatie QR9 Verkeerstekenherkenning € 275 58 0 333 ○

Ruiten 4EE Zijruit in schuifdeur rechts € 145 30 0 175 ○

Scheidingswand 3CS Scheidingswand, bekleed € 225 47 0 272 ○

Sleutels 8QL Vier sleutels met afstandsbediening € 85 18 0 103 ○

- Twee extra sleutels bijgeleverd (4 in totaal)
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10  e-Crafter

Spatlappen 6N3 Spatlappen vóór € 60 13 0 73 ○

6N1 Spatlappen achter € 60 13 0 73 ○

6N2 Spatlappen voor en achter € 95 20 0 115 ○

Stoelbekleding Stoelbekleding stof "Austin" Titaanzwart ●

N1C Stoelbekleding stof robuust "Marathon" Palladium-Titaanzwart € 140 29 0 169 ○

N0C Stoelbekleding kunstleder "Mesh" Palladium-Titaanzwart € 60 13 0 73 ○

Stopblokken 2NB 1 stopblok € 30 6 0 36 ○

2NC 2 stopblokken € 45 9 0 54 ○

Wielen, velgen 1PB Slotbouten € 30 6 0 36 ○
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Technische gegevens 

Motor, transmissie, elektra

Motortype Permanent Magneet Synchroonmotor

Max. vermogen [kW(pk) bij t/min] 100 (136) bij 3.300 - 11.700

Max. koppel [Nm bij t/min] 290 bij 0 - 3.300

Versnellingsbak standaard Automaat

Aandrijving Voorwielen

Batterij / Laadsysteem

Batterijtype Lithium-Ion

Batterijgewicht [kg] 344

Batterijpositie onder bestuurderscabine / laadvloer

Nominale capaciteit [kWh] 35,8

Aantall cellen / Module 264 / 27

Nominale spanning AC/DC [V] 323

Oplaadtijd AC 3,6 kW 100% SOC [h] 10:30

Oplaadtijd AC 7,2 kW 100% SOC [h] - (2 x 16A) 5:30

Oplaadtijd DC 40 kW 80% SOC [h] 0:45

Gewichten [kg]1

Massa rijklaar 2530

Toelaatbaar totaalgewicht (GVW) 3500

Laadvermogen 970

Toelaatbare asbelasting voor/achter 2.100 / 2.100

Toelaatbaar gewicht aanhangwagen -

Maximale dakbelasting 150

Rijprestaties

Topsnelheid [km/h] 90 (elektronisch begrenst)
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Technische gegevens 

Stroomverbruik2

Gecombineerd [kWh/100 km] 29,2

CO2-uitstoot gecombineerd [g/km] 0

Bereik2

Volgens WLTP-cyclus [km] 115

Afmetingen

Hoogte laadruimte maximaal [mm] 1861

Laadruimtevolume [m3] 10,7

Schuifdeur, Lengte x Hoogte [mm] 1.311 x 1.722

Achterdeuren, Lengte x Hoogte [mm] 1.552 x 1.740

Draaicirkel [m] 13,9

1  De leeggewichten zijn bij benadering vastgesteld. Minimaal leeggewicht is gebaseerd 
op het gewicht van de standaardauto zonder meeruitvoeringen. De definitie is 
gelijk aan Massa rijklaar (inclusief een bestuurder van 75 kg). Door toevoeging van 
meeruitvoeringen kan de Massa rijklaar toenemen, waardoor het laadvermogen wordt 
verminderd.

 
2  Het genoemde aantal kilometers is de maximale actieradius volgens de op dit 

moment geldende Europese testmethode. Deze actieradius geldt voor de voertuigen 
in standaarduitrusting zonder op- en inbouw en meeruitvoeringen. Ook kunnen de 
naderhand te plaatsen op- en inbouw alsook eventuele meeruitvoeringen leiden tot een 
hoger leeggewicht en daarmee een lagere actieradius. Voorts kunnen, afhankelijk van 
beladingsgraad, weg-, verkeers- en weersomstandigheden zoals de buitentempratuur, 
conditie van de auto, acculeeftijd en -conditie en rijstijl, in de praktijk een actieradius 
voorkomen die afwijkt van de testwaarden. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook 
www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden. 



De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, stroomverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten 
tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

Uitgave per 1 januari 2022

vwbedrijfswagens.nl

De e-Crafter


