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C AR AVANS LEEF TES T: BÜR S TNER PREMIO PLUS 440 TK TEK S T EN FOTO’S: SIMONE EN ERIK FISCHER LEEF TES T: BÜR S TNER PREMIO PLUS 440 TK C AR AVANS

COMPACT MAAR TOCH RUIMTE GENOEG VOOR ZES SLAPERS. KAMPEERDERS SIMONE 
EN ERIK FISCHER HEBBEN DE BÜRSTNER PREMIO PLUS 440 TK, MET DAARIN ZOWEL 
STAPELBEDDEN ALS EEN HEFBED, UITVOERIG GETEST TIJDENS EEN KANOTRIPJE NAAR 
HET OOSTENRIJKSE WILDALPEN.

N
et 13 vierkante meter vloeroppervlak 
biedt de Bürstner Premio Plus 440 
TK. Maar er kunnen wel zes perso-
nen in slapen en alleen al daarvoor 

heb je zo’n tien vierkante meter ligoppervlak 
nodig. Blijft er dan nog wel ruimte over voor de 
rest? Jazeker, en wel acht vierkante meter, want 
de Premio plaatst de slaapplaatsen handig 

Slaapzaal  

voor zes
de doorgang in het midden, te wijten aan de 
toiletruimte en de diepte van de kasten. Je kan 
elkaar in het middenpad dus niet zo makkelijk 
passeren. Zodra iedereen eenmaal z’n plekje 
heeft gevonden, krijg je echter niet het gevoel 
dat het krap is binnen, ook al zit je er met veel 
personen.
Het interieur is licht, vriendelijk en tijdloos. 
De uitrusting is standaard maar geheel in lijn 
met het instapsegment. Verwarming, toilet en 
kookplaat komen bijvoorbeeld van de gebrui-
kelijke fabrikanten. Verlichting en stopcontac-
ten zijn in orde.

TEGEN HET PLAFOND
De keuken is modern en functioneel. De grote 
en goed in vakken verdeelde koelkast met 
vriesvak staat wat hoger, eronder zit een vak 

boven elkaar. Voorin staat een klassiek stapel-
bed voor kinderen, achterin zweeft boven de 
tot bed om te bouwen zitgroep nog een hefbed.
Door dat hefbed is de Premio Plus iets hoger 
dan gebruikelijk, wat het ruimtelijke gevoel 
binnen ten goede komt. De caravan is com-
promisloos afgestemd op bergruimte voor vier 
personen. Dat gaat een beetje ten koste van 

waarin je veilig flessen kunt vervoeren. Onder 
het werkblad met spoelbak en kookplaat zijn 
drie stevige, zeer brede laden gemonteerd, met 
degelijk hang- en sluitwerk.
Een bijzonderheidje: in verband met de grotere 
hoogte van de caravan moeten kleine perso-
nen de kleppen van de bovenkasten loslaten bij 
het openen. Door de krachtige veren knallen 
de handvatten vervolgens tegen het plafond. 
Een veer met demper zou hier het puntje op de 
i kunnen zetten.
Het sanitair bevindt zich in het midden van de 
caravan en scoort met een goed toilet, een ste-
vig kastje en voldoende licht. De schoonwater-
tank bevat een praktische 44 liter. Vullen doe 
je heel conventioneel met een slang of kan. De 
hele waterinstallatie is tiptop in orde. Goede 
kranen, een boiler, tweewegventiel – meer 

Onder het kinderbed kun je veel grote spullen kwijt, maar de 
garagedeur hoort wat ons betreft in het standaardpakket.

De toiletruimte is krap, maar bevat alles wat je nodig hebt.

Het hefbed biedt plaats aan twee middelgrote 
personen. Je bereikt het via een ladder, wat ’s nachts 
iets minder prettig kan zijn.

De zitgroep is groot genoeg om gezellig met z’n allen te tafelen. Het hefbed 
erboven is niet storend.

+
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heb je niet nodig. Om de watertank schoon 
te maken, klap je de linkerklep van de rondzit 
omhoog.
De bergruimte voorin, onder het stapelbed, 
is goed te gebruiken voor de tafel, stoelen en 
voortent. Je kunt er heel veel in kwijt. Voor 
de garagedeur in de zijwand betaal je extra – 
standaard zit er een bagageluik in – maar hij 
is voor fietsers echt een aanwinst. Waarom de 
elektriciteitsverdeler midden in de berging is 
gemonteerd, is een raadsel.

INZAKKENDE BANK
De in tweeën gedeelde zitkussens zijn een 
slimme vondst. Zo kun je de rugkussens laten 
staan en toch de zitbank openklappen. Op de 
constructie van de zitbank is jammer genoeg 
bespaard. De ondersteuning van de zitbanken 
bestaat uit vierkante buizen van aluminium 
die losjes in kunststof houders rusten. Als twee 
volwassenen plaatsnemen op de bank, puilt de 
voorwand uit en kunnen de steunbalken uit 
hun houders floepen, waardoor de bank in-
zakt. Nog een belangrijk punt: de deksels van 
de zitbanken zitten ingenaaid in de zitkussens. 

Kampeerders Simone en Erik Fischer
Een paar zaken zouden we in deze Bürstner anders willen zien. 
Bij het stopcontact boven bij het hefbed hoort een opbergvak en 
in de toiletruimte ontbreekt een stopcontact voor een scheerap-
paraat of föhn. Bovendien mag de constructie van de zitbank wel 
wat steviger zijn. Maar al met al heeft de compacte Premio Plus 
440 TK een goede indruk gemaakt op ons vierkoppige reisgezel-
schap. Als je niet buiten kunt ontbijten, schuif je gewoon het 
bed omhoog en neem je plaats aan tafel. De basisprijs is in orde, 
maar de prijs van de testcaravan, uitgerust met twee optiepak-
ketten, pakt voor ons gevoel net iets te hoog uit.

CONCLUSIE

Chassis: Al-Ko-chassis met rubbervering en oplooprem met automatische afstelling, 
antislingerkoppeling, neuswiel, verzwaarde uitdraaisteunen, disselafdekking

Opbouw: Wanden aluminiumsandwich; voorzijde, achterwand en dak vezelversterkte kunststof, 
derde remlicht, mistlamp, bagageluik 75 x 30 cm, 4 klapramen, Midi-Heki 70 x 50 cm, 
ledvoortentlamp

Meubilair: Meubeldessin Tonic, zitgroep 212 x 170/160 cm, stapelbedden 203 x 90 en  
203 x 83 cm, hefbed 200 x 144 cm, compacte toiletruimte met toilet en wasbak, keukenblok  
met 2 bovenkasten en 3 schuifladen

Techniek: Ledverlichting, CEE 230 volt, omvormer 350W, aardlekschakelaar, rookmelder

BEOORDELING

Totale lengte 680 cm

Opbouwlengte 551 cm

Lengte binnen 487 cm

Totale breedte 230 cm

Breedte binnen 218 cm

Totale hoogte 274 cm

Stahoogte 208 cm

Omloopmaat 987 cm

Leeggewicht 1.242 kg

Rijklaar gewicht 1.292 kg

Max. toelaatbaar gewicht 1.500 kg

Max. opwaardering tot 1.700 kg

Laadvermogen testcaravan 258 kg

Leefcomfort
Eenvoudig meubilair met aantrekkelijk design 
en goede afwerking, goede ruimteverdeling 
met veel bedden en bergruimte. Keuken en 
toiletruimte zijn standaard.

Slapen

Zitgroep

Keuken

Toiletruimte

Meubelkwaliteit

Beladingsmogelijkheden
1 kledingkast, 10 bovenkasten, 2 bankbakken 
en het onderste stapelbed. Dat zou genoeg 
moeten zijn.

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

Uitrusting
Tower-koelkast 142 liter, driepitskookplaat met 
elektrische ontsteking, Truma 3004-verwarming 
met warmeluchtinstallatie en boiler, 
schoonwatertank 44 liter, vuilwatertank rolbaar 
22 liter, draaibaar toilet, eendelige deur met hor

Opbouw

Veiligheid

Techniek

Afwerking

Verlichting

Rijeigenschappen
Antislingerkoppeling, schokdempers, banden 
185 R 14 C. De caravan volgt probleemloos.

Rij-impressie

Rijveiligheid

TECHNISCHE GEGEVENS 
BÜRSTNER PREMIO PLUS 440 TK

Het is dus niet mogelijk om de bekleding te 
wassen. De zitgroep is groot genoeg voor vier 
personen. 
Ben je met z’n zessen en wil je gezamenlijk 
binnen eten of bijvoorbeeld een spel doen, dan 
kan dat ook – mits je er geen punt van maakt 
om lekker dicht op elkaar te zitten.
Een hefbed is superhandig, omdat je het 
de volgende ochtend simpelweg tegen het 
plafond takelt. Het beddengoed is dan ook 
meteen opgeruimd. Voor twee personen is het 
ligoppervlak groot genoeg: je slaapt overdwars 
in een 230 centimeter brede caravan. Het on-
derste stapelbed is trouwens lang genoeg voor 
een volwassene. In het bovenste bed past echt 
alleen een kind.
De klep van de disselbak bleek reden tot 
ergernis. Om die te sluiten moet je hem eerst 
ontgrendelen en als je dat vergeet, wat on-
getwijfeld weleens zal gebeuren, verbuigt 
het mechanisme. Het goede nieuws is dat 
Bürstner dat voor het nieuwe seizoen al heeft 
aangepast. Daarnaast weigerde de veeronder-
steuning voor het hefbed af en toe, maar dat 
kan exemplarisch zijn. ■

De 440 TK mag dan tot de compacte gezinscaravans worden gerekend, er is zeker 
ook voldoende bewegingsvrijheid voor vier volwassenen.

Een hangkastje moet volstaan in de toiletruimte. 
Wasbak, kraan en toilet zijn van standaard kwaliteit.

Het meubilair is mooi strak vormgegeven en het 
two-tone dessin oogt tijdloos modern. Details zoals 
de eendelige deur met raam en vuilnisemmer en 
het panoramische dakraam zijn leverbaar tegen 
meerprijs.

De steunbalken kunnen uit hun houders floepen als 
je gaat zitten.
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