
NU DIRECT EXTRA VOORDELIG 
ELEKTRISCH RIJDEN
met € 2.000,- subsidie | Private lease v.a. € 295,-

Ambachtstraat 9/A 4231 DP Meerkerk | 0183 35 24 27 | verkoop@dahdegroot.nl | dasautohausdegroot.nl

VANZELFSPREKEND DAS AUTOHAUS DE GROOT

Kia e-Niro | DS3 Crossback

Renault e-Megane 
Vraagprijs va. € 44.495,-          
Subsidie € 2.000,-
Private lease va. € 685,- p. mnd*
Financial lease € 705,- ex. btw* 
Netto bijtelling vanaf € 245,-**

Citroën Berlingo | Ook in 7-pers. leverbaar

DIRECT RIJDEN

Vraagprijs DS3 va. € 39.750,-  
Private lease va. € 599,- per maand*
Financial lease € 622,- ex. btw* 
Netto bijtelling va. € 241,-**

Vraagprijs va. € 39.950,-
Private lease va. € 649,- per maand*
Financial lease € 625,- ex. btw* 
Netto bijtelling va. € 242,-**

€ 2.000,- subsidie € 2.000,- subsidie

LAADPAAL 
Heeft u een thuis of bij een kantoor een 
laadpaal nodig? Ook daarvoor bieden wij 
een passende oplossing! Scan de QR-code 
of ga naar dasautohaus.ikwilmobiliteit.nl en 
configureer uw laadpaal.

* Maandtarief op basis van € 3.000,- aanbetaling of inruilwaarde ** Inkomensafhankelijk - kijk op berekenhet.nl

DAS AUTOHAUSDAS AUTOHAUS
De Groot



RUIME VOORRAAD PRIVATE LEASE

SEAT Mii electric| SKODA Citigo e-iV| Volkswagen e-Up!

Vraagprijs va. € 21.995,- 
Private lease va. € 295,- per maand*
Financial lease € 320,- ex. btw* 
Netto bijtelling va. € 62,-**

Vraagprijs va. € 44.895,- 
Private lease va. € 649,- per maand*
Subsidie voor particulieren € 2.000,-
Financial lease € 711,- ex. btw* 
Netto bijtelling va. € 145,-**

Vraagprijs va. € 52.750,-
Private lease va. € 799,- per maand*
Financial lease € 846,- ex. btw* 
Netto bijtelling va. € 239,-**

Wilt u voordelig kennismaken met elektrisch 
rijden? Dat kan met onze Peugeot e-208 GT
Private shortlease Actie! 
Nu 3 tot 6 maanden rijden voor € 350,- 
per maand. Scan de QR-code en bekijk de 
actievoorwaarden op dasautohausdegroot.nl

CUPRA Born Hyundai Ioniq 5 Citroën e-C4 | Peugeot e-208 | Peugeot e-2008

e-208 Actie € 350,-12% bijtelling 12% bijtellling€ 2.000,- subsidie

Vanzelfsprekend kunt u ook zakelijk leasen bij Das Autohaus. Zeer 
aantrekkelijk voor de zakelijke rijders zijn de modellen met een lage 
bijtelling! Wij beschikken nog over een aantal elektrische auto’s 
met ‘slechts’ 8 en 12% bijtelling. Informeer naar de actuele 
voorraad en de scherpe zakelijk leasetarieven.

BUSINESS LEASE
Rijden in een elektrische auto voor een vast bedrag per maand? 
Dat kan met onze scherpe private leasetarieven! Alle kosten, 
behalve de stroomkosten, zijn inbegrepen. Met zonnepanelen 
‘tankt’ u helemaal voordelig! Er is al een maandabonnement 
vanaf € 295,- (zonder BKR-registratie).

Das Autohaus De Groot in Meerkerk biedt u een zeer gevarieerd 
aanbod elektrische auto’s in iedere klasse. Bij ons heeft u geen 
lange levertijden! Er is keuze uit bijna 100 volledig elektrische auto’s 
van verschillende merken die (bijna) direct kunnen rijden. 

€2.000,- SUBSIDIE 
Op bijna al onze elektrische voorraadauto’s ontvangen 
particulieren nu € 2.000,- subsidie. Hoe dat werkt kunnen wij u 
precies vertellen. Heeft u hulp met de subsidie-aanvraag nodig? 
Wij helpen u graag!


