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LEEF TES T: DETHLEFFS C’GO 415 QL SPRING EDITION C AR AVANS

DIT VOORJAAR TE BEWONDEREN BIJ DE DEALER: 
DE SPRING EDITION VAN DE DETHLEFFS C’GO 
415 QL. DIT ACTIEMODEL ZIT BOORDEVOL 
AANTREKKELIJKE EXTRA’S. ACSI FREELIFE TROK 
BEGIN APRIL NAAR CAMPING ‘T WEERGORS OP 
VOORNE-PUTTEN VOOR EEN LEEFTEST VAN DEZE 
CARAVAN.

D
oor het grote voorraam dringt de 
voorjaarszon de caravan binnen 
als we de verduisteringsgordijnen 
vanuit bed omhoogschuiven. Dat 

is nog eens lekker wakker worden! De lente is 
begonnen en bij Dethleffs hebben ze dit mooie 
jaargetijde aangegrepen om de c’go 415 QL 
aan te bieden met een Spring Edition actiepak-
ket: voor 2.205 euro extra krijg je een aantal 
aantrekkelijke opties die normaal een waarde 
van 4.741 euro vertegenwoordigen. Te weten: 
gladde buitenbeplating, aluminium wielen, 
disselafdekking, hordeur, groot voorraam, 
panorama dakluik, Truma warmwatervoor-
ziening, ringverwarming en een gewichts-
verhoging naar 1.360 kg. Om te beoordelen 
of deze opties het extra waard zijn, reden we 
naar Voorne-Putten waar we neerstreken op 
Camping ’t Weergors. 

STRAK DESIGN
Tussen de bloeiende struiken en het frisgroene 
gras doet de Spring Edition zijn naam eer aan. 
Dankzij de gladde buitenbeplating staat de 
Dethleffs te schitteren in de zon. Chique! En 
ook praktisch met schoonmaken. De keerzijde 
is dat je op een gladde beplating ieder krasje 
en deukje ziet. Voorzichtig dus. Het witte 
exterieur wordt hier en daar onderbroken door 
een strakke striping in rood en grijs. Aan het 
c’go-logo is subtiel een bloempje toegevoegd 
dat aangeeft dat het hier om de Spring Edition 
gaat. Ook de dissel ziet er strak uit dankzij de 
zilvergrijs kleurige kunststof beplating. In de 
disselbak staan de gasfles en een vuilwater-
tank met wieltjes. Piet van ons testpanel heeft 
lof voor de toegankelijkheid van de dissel-
bak die een bodem heeft van traanplaat. Een 
punt van kritiek heeft hij ook: “Ik mis een 

Met het Spring Edition 
pakket is de Dethleffs 
c'go 415 QL uitgerust met 
gladde buitenbeplating. 
 
Ook het grote voorraam 
bij het bed zit in dit 
actiepakket.   

De grotere broer van deze 
Dethleffs is de c'go 495 
QSK. Een leeftest van deze 
caravan lees je op pagina 
42. 
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Met de klok mee:  

Dankzij het grote 
voorraam heb je vanuit 
het queensbed fraai 
uitzicht. 

De laden van het 
keukenblok sluiten 
zachtjes dankzij 
‘softclose’. 

De toiletruimte heeft 
een fraaie rvs wasbak. 
Een stopcontact 
ontbreekt helaas.

Tafel en banken 
lopen scheef zodat je 
makkelijk in- en uit 
kunt stappen.

reservewiel. Die had ik graag nog toegevoegd 
gezien in het actiepakket.” Daartoe behoren 
overigens wel de fraaie lichtmetalen wielen.

LICHT EN FRIS INTERIEUR
Bij het naar binnenstappen staan we even stil 
bij de voordeur. Deze wordt vergrendeld met 
een goed slot en als extra is een schuifbare hor-
deur aangebracht. Prettig om muggen, vliegen 
en andere kriebelbeestjes buiten te houden. 
“Lekker licht!”, roept Marry enthousiast als ze 
binnenstaat. Daarmee doelt ze op het licht 
gekleurde interieur maar vooral ook op de grote 
hoeveelheid daglicht dat binnenvalt. Daarvoor 
is boven de zithoek een panorama dakluik aan-
gebracht. Alle dakluiken, vier in totaal zijn uit-
gevoerd met een hor. Ook die in de toiletruimte. 
Met uitzondering van deze laatste hebben ze 
ook allemaal een verduisteringsgordijn. Keurig. 
Door het al eerder genoemde grote voorraam bij 
het bed – over de hele breedte van de caravan – 
komt ook veel licht binnen. 

NIET RECHT MAAR SCHEEF
Links van de deur bevindt zich de zitgroep. 
Wat direct opvalt is dat zowel bank en tafel niet 
rechthoekig maar scheef zijn. Aan de ene kant 
van de tafel loopt de bank uit van smal naar 
breed, terwijl de bank aan de andere kant taps 

toe loopt. Wat daar het voordeel van is merken 
we als we aan tafel schuiven. Vooral aan de 
kant waar de bank grenst aan de toiletruimte 
heb je geen last van een hinderlijke hoek en 
kun je makkelijk aanschuiven. Doordat de 
bank niet overal even breed is, zitten mensen 
met lange benen beter op het brede deel en 
wie korte benen heeft, beter op het smalle deel 
van de bank. En op het brede deel zit je met je 
armen verder van tafel dan bij het smalle deel. 
Doordat de tafel scheef is, maar wel parallel 
loopt aan de bank, zit je altijd recht achter de 
tafel. Toch bekroop bij alle leden van ons test-
panel het gevoel ‘scheef’ te zitten. Natuurlijk is 
dit optisch bedrog en een kwestie van gewen-
ning. Van de zitgroep is tevens een extra bed 
te maken en brengt het aantal slaapplaatsen op 
drie à vier. 

BEHAGELIJKE WARMTE
Op het stevige matras van het queensbed (200 
x 153 cm) aan de andere kant van de caravan 
is het goed slapen. Vanuit bed kun je de kachel 
aanzetten. En dat is best lekker zo vroeg in het 
voorjaar merken we. Buiten ligt de temperatuur 
in de ochtend rond het vriespunt en zo kunnen 
we nog even blijven liggen totdat de caravan 
op temperatuur is. Dankzij de ringverwarming 
die bij de Spring Edition zit ingebouwd wordt 
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de warme lucht gelijkmatig door de caravan 
verspreid. 
Onder het bed bevindt zich een enorme berg-
ruimte. Piet tilt de lattenbodem op om erbij 
te kunnen. Dankzij de sterke gasveer van de 
schuifarm blijft de lattenbodem keurig rechtop 
staan. Ook is de bergruimte van buitenaf 
toegankelijk. Met rondom overal kastjes kom 
je aan opbergruimte sowieso niet snel ruimte 
tekort.

MYSTERIEUZE TOILETBRIL
Het keukenblok bestaat uit een ijskast, met 
vriesvak, drie gaspitten om op te koken en een 
gootsteen. Deze zijn af te dekken met een glas-
plaat zodat je een mooi werkblad overhoudt. 
Drie grote laden bieden plaats aan al je potten 
en pannen en zijn voorzien van ‘softclosing’, 
een geïntegreerde demping die de laden zacht 
en geruisloos sluiten. Een vergrendeling 
voorkomt dat de laden tijdens het rijden per 
ongeluk kunnen opengaan. De Truma Therme 
boiler, verstopt in een van de banken van de 
zithoek, zorgt ervoor dat er warmwater uit de 
kraan kan stromen. 
Tegenover de keuken bevindt zich de toilet-
ruimte, met daarin een toilet, fraaie rvs was-
tafel, de nodige kastruimte en andere opberg-
mogelijkheden. Een stopcontact voor een föhn 
of scheerapparaat ontbreekt. De wc heeft een 
ronde, draaibare bril. Met z’n vieren draaien we 
en draaien we, maar de functie ervan wordt 
ons niet duidelijk. Je kunt immers maar op één 
manier op het toilet zitten en ruimte winnen 
doe je er ook niet mee. 

GEWICHTSVERHOGING
Na drie dagen haken we de caravan weer aan 
de Ford Focus (lees de Trekautotest op pagina 
88). Goed daarbij te weten is dat het technisch 
toegestaan gewicht van 1.200 kg voor de 
Spring Edition is opgehoogd naar 1.360 kg. ■

CONCLUSIE
Testredacteur Timo de Boer
De Dethleffs c’go 415 QL is een 
prettige caravan voor een breed 
publiek. Met het Spring Edition 
pakket is het een aantrekkelijk 
geprijsde voorjaarsklassieker. Ga 
maar na. Standaard leg je voor 
de c’go 415 QL 14.970 euro op 
tafel. Met alle genoemde opties 
uit het Spring Edition pakket 
betaal je 16.995 euro in plaats 
van 19.531 euro als je ze los zou 
aanschaffen. Voor de 2.536 euro 
die je zo bespaart krijg je meer 
caravan, voor minder geld.

Chassis: Lichtgewicht Al-Ko chassis, chassis verzinkt en oploopremsysteem met terugrij-automaat, verzonken 
uitdraaisteunen, stabilisatorkoppeling, Octagon schokdempers.

Opbouw: Zijwanden in aluminium gladde beplating in wit, voor- en achterzijde evenals het dak uit 
bestendiger GFK, extra groot voorraam, panorama dakluik, serviceluik.

Meubilair: Meubeldecor Pearlwhite met Grey Orbit bekleding, zitgroep ombouwbaar tot bed, queensbed 
van 200 x 153 cm met koudschuimmatras, speciale lattenbodem - opklapbaar voor optimaal bereik van de 
opbergruimte, royale schuifladen met softclose sluiting in keukenblok.  

Techniek: Truma S5004 ringverwarming, Truma Therme boiler, Dometic koelkast 167 liter, 3-pits kookplaat, 
rookmelder, LED spots bij zitgroep voor- en achter, voortentlamp,  verrijdbare vuilwatertank

BEOORDELING

Totale lengte 634 cm

Opbouwlengte 500 cm

Lengte binnen  435 cm

Totale breedte  220 cm

Breedte binnen  208 cm

Totale hoogte  261 cm

Stahoogte 198 cm

Omloopmaat  896 cm

Leeggewicht 1.035 kg

Rijklaar gewicht  1.095 kg

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 1.400/1.500 kg

Laadvermogen 265 kg

Vanafprijs:  € 16.995

Leefcomfort
De lichtgrijze meubels in combinatie met de bruine 
panelen en kastjes en de houtlook vloer zijn mooi op 
elkaar afgestemd en geven het interieur een frisse en 
moderne uitstraling. De grote hoeveelheid daglicht dat 
binnenvalt komt het leefcomfort ten goede. De scheve 
bank en tafel is even wennen. 

Slapen

Zitgroep

Keuken

Toiletruimte

Meubelkwaliteit

Beladingsmogelijkheden
Aan laadruimte geen gebrek. Kastjes in overvloed en 
zeker onder het bed kan je veel kwijt. Let wel dat je 
hier niet te veel zware spullen in stopt met het oog op 
de disseldruk. 

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

Uitrusting
Verstelbare ledleeslampjes op rails boven bed 
en zithoek, rookmelder, 4 dakluiken met hor, en 
verduisteringsgordijn, hordeur, warmwaterboiler, 
ringverwarming, 3-pits kookplaat. 

Opbouw

Veiligheid

Techniek

Afwerking

Verlichting

Rijeigenschappen
Achter de Ford Focus gedraagt de caravan zich 
voorbeeldig. Lees ook de Trekautotest op pagina X. 

Rij-impressie

Rijveiligheid

TECHNISCHE GEGEVENS DETHLEFFS C’GO 415 QL SPRING EDITION

 superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende
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