
MMet de slogan ‘Niet leuker, wel gemakkelijker’ 

timmert de belastingdienst aan de weg voor een 

sympathieker imago. In de tussentijd wordt de 

autorijder echter aan alle kanten uitgeknepen 

met wegenbelasting, BPM, BTW, brandstofac-

cijns, fiscale bijtelling enzovoorts. Nee, echt niet 

‘leuker’ en wat hier nu ‘gemakkelijker’ aan is, zie 

ik ook niet direct. De bijtelling voor de auto van 

de zaak is misschien wel de meest gehate fiscale 

regel. 

We zien wel dat autorijders ‘creatiever’ worden 

om zich een weg te banen door dit woud van 

belastingregels. Uit onderzoek onder zakelijke 

autorijders gehouden door een groot autover-

huurbedrijf en enkele grote landelijke lease-

maatschappijen, blijkt dat bijna de helft (46%) 

van de zakelijke rijders zich aan de grens van 500 

privékilometers wil houden om bijtelling te voor-

komen. Het komt daarom veelvuldig voor dat de 

kleine auto van de vrouw wordt ingeruild voor 

een ruime tweedehands waar het hele gezin pri-

vékilometers in kan maken. Autobedrijf Klaassen 

heeft een mooie selectie jong gebruikte auto’s in 

de showroom staan. Voor zakelijke rijders heb-

ben we een aantal merken en modellen waar-

mee u nog jaren lang zakelijk-representatief 

voor de dag kunt komen. Degene die al een auto 

van de zaak rijdt en die een fiscale bijtelling wil 

vermijden, kan bij ons terecht voor een uitste-

kende gezinsauto met alle denkbare eigenschap-

pen op het gebied van rijcomfort en veiligheid. 

Kortom wij kunnen het u niet alleen gemakkelij-

ker maken, maar ook nog veel leuker en boven-

dien kostentechnisch interessanter. Kom graag 

langs voor een persoonlijk advies. 

Jacques Klaassen

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

Leuker en 
gemakkelijker

Een selectie mooie jonge auto’s in 

alle segmenten van gerenommeerde 

merken bij Autobedrijf Theo Klaassen 

BV. Allemaal met BOVAG garantie en 

Nationale Autopas.

Toyota Yaris 1.3i-16V 5-deurs Aspiration 
Automaat, 11-2009, 29.000km

Mercedes E 350 CGI Automaat Kombi 
Avantgarde Sport, 11-2008, 71.000km

Chrysler PT Cruiser 2.4i-16V Touring, 
06-2007, 45.000km

Volkswagen Polo 1.4i-16V 5-deurs 55kw 
Optive Sportline, 04-2007, 23.000km

BMW X5 3.0 Turbo Diesel Automaat High 
Executive Exclusive, 01-2006, 161.000km

Auto-quotes
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“Soms kan je beter
de olie laten zitten en
de auto verversen.”


