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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 118i 2.0 5-deurs Business Line, 03-2010

Volvo V50 2.4i 170pk Edition II, 08-2007

Het nieuwe rijden
H

“Het Nieuwe Rijden”, is de aanduiding voor een ‘nieuwe’ duurzame rijstijl. Ofwel
zuinig rijden, verminderd gebruik van fossiele brandstoffen en vermindering van de
CO2-uitstoot. Het Nieuwe Rijden is een meer beheerste rijstijl door onder andere
sneller door te schakelen. Het Nieuwe Rijden zorgt dat je meer ontspannen achter
het stuur zit, het zorgt voor een veiliger rijgedrag, meer geluidsreductie, hogere
brandstofbesparing en natuurlijk minder belasting van het milieu door een lagere
Mercedes E 280 Avantgarde Automaat, 07-2007

uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen. Wanneer je rijdt volgens de
rijstijl van Het Nieuwe Rijden, rijd je dus efficiënter. Daarmee bespaar je al gauw
10% brandstof en kun je wel 100 kilometer meer rijden op een tank. Goed voor je
portemonnee en goed voor het milieu. Je bent bovendien minder geld kwijt aan
onderhoud en reparaties. Onlangs werd bekend gemaakt dat Het Nieuwe Rijdenprogramma 70% van de CO2-reductiedoelstelling heeft bereikt. Kortom, alle reden
om Het Nieuwe Rijden toe te passen! Uiteraard heb je voor het nieuwe rijden niet
per se een nieuwe auto nodig, ook in een jong gebruikte auto kun je je deze nieuwe

Volkswagen Touareg 3.0-V6 TDI Exclusive Edition
Automaat, 06-2007

rijstijl eigen maken. Sterker nog, een gebruikte auto is eigenlijk het summum van
het nieuwe rijden. Uit een onderzoek van grote autofabrikant bleek dat de CO2uitstoot van een auto gedurende de levensduur voor 28 procent ontstaat tijdens de
fabricatie en het transport naar de dealer. Rijden in een gebruikte auto zorgt ervoor
dat die initiële uitstoot tijdens de productiefase wordt uitgesmeerd over een langere periode. Ook een regelmatige onderhoudsbeurt zorgt ervoor dat u ‘nieuw’ blijft
rijden. Autobedrijf Theo Klaassen kan u helpen aan een degelijke jonge gebruikte
auto, het Nieuwe rijden zult u zelf moeten doen. Op die manier dragen we samen bij
aan een beter milieu!

Chrysler Grand Voyager 3.3i-V6 Automaat
Stow and Go, 09-2006

Jacques Klaassen

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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