
DDe waarde van een nieuwe auto daalt snel, dat 

weet iedereen. De waarde vermindert met iede-

re maand en met iedere gereden kilometer. Hoe 

nieuwer de auto hoe sneller de auto in waarde 

daalt. Per 1 oktober is de BTW met 2 % omhoog 

gegaan en uiteraard tikt dat bij de aanschaf van 

een nieuwe auto nog eens extra aan. Het is dan 

ook slim om voor een gebruikte auto te kiezen in 

plaats van voor een nieuwe auto. De waarde van 

een nieuwe auto daalt het meest in de eerste vier 

jaar. Juist in dit segment “jong gebruikte auto’s” 

hebben we ruim aanbod. Vooral bij grotere, 

luxere en duurdere auto’s is die waardedaling 

het grootst. U bent zuinig. Kies daarom voor een 

luxe jong gebruikte auto, dan bespaart u niet 

alleen veel geld maar u krijgt ook nog veel meer 

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

Luxe zuinigheid

Een selectie mooie jonge auto’s in alle segmenten van gerenommeerde merken bij Autobedrijf Theo Klaassen BV. 

Allemaal met BOVAG garantie en Nationale Autopas.

BMW X3 2.5 Si High Executive 

automaat, 2007

Chrysler Grand Voyager 3.3i Stow and 

Go Automaat 2006

Mercedes C 280 Combi 4-Matic Avantgarde 

automaat, 2007

• Presentatie

• De Showroom

Volvo S60 2.4i Momentum 

Automaat, 2006

Al ruim 52 jaar!

comfort, veiligheid en luxe geboden. Wanneer je 

je auto dagelijks nodig hebt voor woon-werk 

verkeer of om je kinderen te vervoeren dan is 

een comfortabele en veilige auto absoluut nood-

zaak. Veel mensen denken dat een grotere auto 

enorm veel brandstof verbruikt. Uiteraard hangt 

het verbruik samen met het gewicht van de auto 

en de motorcapaciteit, maar de meeste automer-

ken hebben ook bij hun grotere modellen de 

afgelopen jaren het accent gelegd op een zo 

laag mogelijk brandstofverbruik. In onze show-

room hebben we naast compact auto ook diverse 

prachtige gezinsauto’s in allerlei segmenten 

tegen betaalbare prijzen. Veel auto voor weinig 

geld! U zit (en rijdt) voor een dubbeltje op de 

eerste rang. Zet de aanschafprijs en het verbruik 

van een van onze modellen maar eens op een rij. 

U zult versteld staan over het geringe verbruik 

van zo’n auto in relatie tot het geboden rijcom-

fort. Absoluut een oriëntatie waard, die we 

graag met u samen doorrekenen. Luxe zuinig-

heid is de uitkomst. Bezoek onze Eindejaar 

Autoshow en sla uw slag. We wensen u alvast 

fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Jacques Klaassen

Eindejaars 
Autoshow 
Van 16 tot en met 31 december is er weer een 

Eindejaars Autoshow bij Autobedrijf Theo 

Klaassen. Wij zijn ook op zondag 16 decem-

ber a.s. (tegelijk met de Kerst-koopzondag 

van winkelcentrum Malden) voor onze speci-

ale Eindejaars Autoshow geopend. U kunt 

genieten van diverse lekkere winterse ver-

snaperingen. Dus kom voor een auto-oriën-

tatie naar Autobedrijf Theo Klaassen: volop 

sedans, compact-cars, stationwagons, suv’s 

en mpv’s.


