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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.

Fiat 500 1.2 Pop, 6-2008, 32.063km

Jeep Compas 2.4i-16V limited, 10-2008, 42.776km

Rekensom
Kleine auto’s zijn populair in ons land, want ze zijn over het algemeen zuinig en
goedkoop in onderhoud, wegenbelasting en verzekering. Zoals in elke markt
bepaalt de vraag de verkoopprijs. Een gebruikte kleinere auto is daarom relatief
duurder in vergelijking met een groter model auto die een hogere catalogusprijs
heeft. Een grotere midden- of topklasse auto heeft op zijn beurt veel meer te bieden
qua uitrusting, comfort, veiligheid en uitstraling. Als je jaarlijks een gemiddeld aan-

Peugeot 307 CC 2.0i-16V, 5-2005, 106.874km

tal kilometers rijdt, dan loont het de moeite om zelf eens te berekenen of en hoeveel
een grotere auto nu werkelijk duurder is. Een klasse auto kost vaak maar enkele
tientjes per maand meer aan wegenbelasting. Grotere auto’s zijn steviger gebouwd,
berekend op een hoog kilometrage en zijn daardoor minder slijtagegevoelig. Een
onderhoudsbeurt valt in de regel best mee en de werkplaatskosten zijn niet per se
duurder dan bij een kleine auto. Je rijdt misschien wat minder kilometers met een
liter brandstof, maar daar staat wel weer heel wat meer rijcomfort tegenover. Een
rekenvoorbeeld: Volgens het CBS rijden Nederlandse benzineauto’s jaarlijks gemid-

Mercedes E 280 Avantgarde Automaat,
7-2007, 96.993km

deld 13.300 kilometer. Op jaarbasis zijn de totale brandstofkosten (uitgaande van
€ 1,65 per liter benzine) met een kleinere benzineauto bij een verbruik van 1liter op
ca. 20 km: € 1.097,-. Hetzelfde aantal kilometers rijden in een comfortabelere midden- of topklasser met een verbruik van 1 liter op ca. 14 km kost dan op jaarbasis:
€ 1.567,-. Dat is op jaarbasis € 470,- meer, ofwel 4 tientjes per maand. Een grotere
auto gaat echter vaak langer mee en de aanschafprijs kun je dus ook over meer jaren
uitsmeren. Kortom groter hoeft niet altijd duurder te zijn.

BMW 745D High Executive Automaat,

Jacques Klaassen

10-2007, 124.659km

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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