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Je hebt bedrijfswagens
En je hebt Volkswagen 
Bedrijfswagens
Verschil moet er zijn



Transporter 6.12



De vernieuwde
Transporter 6.1

Je hebt blinken. En je hebt uitblinken.
De iconische Transporter is grondig vernieuwd. 
En dat gaat verder dan zijn blinkende nieuwe 
looks. Met het volledig nieuwe dashboard 
met digitale cockpit, de nieuwste generatie 
infotainmentsystemen, vernieuwde TDI-motoren, 
de zeer rijke standaarduitrusting én hightech 
bestuurdersassistentie is de Transporter 6.1 een 
echte uitblinker. De Transporter 6.1 wordt binnenkort 
in de showroom verwacht. Verschil moet er zijn.

Binnenkort verkrijgbaar

Transporter 6.1 3



Inhoudsopgave

Je hebt voordeel
En je hebt voordeel op een  
Volkswagen bedrijfswagen
Verschil moet er zijn

Als vakman kies je graag voor een betrouwbare nieuwe bus.  
Profiteer nu van de talloze acties op de Volkswagens Caddy, 
Transporter en Crafter. Met de scherp geprijsde Economy Business 
Editions, is een nieuwe Caddy of Transporter binnen handbereik. 
Of kies je liever voor de luxe van de extra dik uitgeruste Edition 
modellen? Op een groot aantal geselecteerde modellen* uit onze 
voorraad, ontvang je direct een Voorraadvoordeel tot € 3.000.  
Staat jouw bus er niet bij? Geen nood. Op alle overige Caddy’s 
ontvang je € 1.000 inruilvoordeel. Op alle overige Crafters ontvang 
je € 1.500 inruilvoordeel en ook nog eens € 1.000 extra actie korting. 
En dan zijn er nog vele andere acties, om jouw bus helemaal af te 
maken. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op. 
We helpen je graag verder. Verschil moet er zijn.
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* Geselecteerde modellen betreft voertuigen uit Modeljaar 2019,  
waarvan tenaamstelling op eindgebruiker (1B registratie) plaatsvindt  
voor 1 januari 2020.
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Financial Lease 2,99% 
met 4 Jaar Garantie

• Caddy vanaf  €  163 p/mnd
• Transporter vanaf €  227 p/mnd
• Crafter vanaf €  288 p/mnd
• Amarok*** vanaf €  455 p/mnd

Voorraadvoordeel
Caddy €  1.000
Transporter €  2.500
Crafter € 3.000

Financial Lease
Als je nu een Financial Lease contract via Volkswagen Financial Services afsluit, 
ontvang je gratis 2 jaar Extra Garantie op je bedrijfswagen. Zo rijd je 4 jaar** 
zorgeloos in je nieuwe Volkswagen Caddy, Transporter of Crafter en profiteer 
je bovendien van een scherp rentetarief van 2,99%. 

** Max. 150.000 km.
***Amarok 4,99% incl. 2 jaar garantie.



Wie elke dag hard werkt, verdient best wat extra luxe. Die luxe vind je in de 
Transporter T-Edition en in de Caddy en Crafter Exclusive Edtions. Bovenop 
de Highline uitrusting zijn de Editions onder meer uitgerust met Adaptive 
Cruise Control, LED of Bi-Xenon koplampen, lichtmetalen velgen, ‘Light Assist’ 
grootlichtassistent en de Mijn Volkswagen bedrijfswagen app inclusief 1 jaar 
ritregistratie of 3 maanden Fleetportal. Verschil moet er zijn.

Je hebt werkpaarden
En je hebt luxepaarden
Verschil moet er zijn

Editions6



Editions 7

Caddy Exclusive Edition
- Adaptive Cruise Control
- Bi-Xenon koplampen
- Lichtmetalen velgen
- ‘Light Assist’ grootlichtassistent

Crafter Exclusive Edition
- Adaptive Cruise Control
- LED koplampen 
- Lichtmetalen velgen
- ‘Light Assist’ grootlichtassistent

Voorraadvoordeel
- Caddy € 1.000
- Transporter € 2.500
- Crafter € 3.000

Transporter T-Edition
T.w.v. € 10.293
Nu € 3.550

Caddy Exclusive Edition
T.w.v. € 9.623
Nu € 3.700

Crafter Exclusive Edition
T.w.v. € 7.266
Nu € 3.715



De Caddy en Caddy Maxi
De Caddy staat bekend om zijn ongekende rijcomfort. Niet alleen wanneer je hem 
koopt, maar ook na duizenden kilometers. En als je een Caddy verkoopt, kun je 
altijd een mooi bedrag terug verwachten. Met de Caddy Maxi zit je goed met 
1 kuub extra laadruimte. Verschil moet er zijn.

Je hebt zitten
En je hebt goed zitten
Verschil moet er zijn

Caddy8

«

Bekijk de
voorraad

Contact dealer

Bel me terug

Bekijk de 
modelpagina



9Caddy

*Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op een Caddy (Maxi) 2.0 TDI 55 kW 5-hand.

** Op een groot aantal geselecteerde Caddy’s uit onze voorraad, ontvang je direct een Voorraadvoordeel van € 1.000. Staat jouw Caddy er niet bij? 
Geen nood. Op de overige Caddy’s ontvang je € 1.000 inruilvoordeel als je een bedrijfswagen inruilt, van welk merk dan ook. Geselecteerde modellen 
betreft voertuigen uit Modeljaar 2019, waarvan tenaamstelling op eindgebruiker (1B registratie) plaatsvindt voor 1 januari 2020.

Uitrustingslines Caddy en Caddy Maxi Trendline Comfortline Highline Exclusive 
Edition

Waarde van de losse opties € 2.760 € 4.380 € 6.895 € 9.623
Jouw linevoordeel € 2.245 € 2.950 € 4.545 € 4.545
Exclusive voordeel € 1.378
Nu voor € 515 € 1.430 € 2.350 € 3.700

Caddy inclusief uitrustingsline* € 15.665 € 16.580 € 17.500 € 18.850
Caddy Maxi inclusief uitrustingsline* € 16.915 € 17.830 € 18.750 € 20.100
Elektrisch pakket ● ● ● ●
Radio ‘Composition Audio’ inclusief telefoonvoorbereiding ● ● ● ●
Climatic airconditioning ● ● ● ●
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en bijrijdersstoel ● ● ● ●
Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting ● ● ●
Licht en zicht pakket ● ● ●
Parkeerhulp achter ● ● ●
Cruise Control inclusief snelheidsbegrenzer ● ●
Verwarmbare voorruit ● ● ●
Comfortstoelen ● ● ●
Lichtmetalen velgen ‘Caloundra’ 15” (≥ 96 kW ‘Bendigo’ 16”) ●
Multifunctioneel lederen stuurwiel ● ●
Multifunctioneel display Plus ● ●
Bumpers en spiegelkappen in carrosseriekleur ● ●
Lendensteun bestuurdersstoel en bijrijdersstoel ● ●
Verwarmbare ruitensproeiers vóór ● ●
Bi-Xenon koplampen incl. getinte achterlichtunits ●
Lichtmetalen velgen ‘Canyon’ 17” ●
Adaptive Cruise Control ●
Light Assist ●
Mijn Volkswagen bedrijfswagen app (inclusief 1 jaar ritregistratie of 
3 maanden Fleetportal)

●

Totaal voordeel
€ 2.923

Financial Lease
Inclusief 4 jaar garantie
Vanaf € 163 p/mnd

Exclusive Edition € 1.378
Voorraadvoordeel** € 1.000
Navigatievoordeel € 545
Totaal voordeel € 2.923



10 Caddy acties

Je hebt acties
En je hebt Caddy acties
Verschil moet er zijn

Bestuurdersassistentiepakket 
Om een zo’n veilig en comfortabel mogelijke rijervaring 
te bezorgen is er het bestuurdersassistentiepakket.
• Lane assist
• Traffic sign recognition
• Boordcomputer Premium (full-colour display)
• Adaptive cruise control (standaard bij Exclusive Edition)
• Light assist (standaard bij Exclusive Edition)
•  Multifunctioneel lederen stuurwiel (standaard bij 

Highline en Exclusive Edition)

i.c.m. Comfortline van € 1.840, nu voor € 1.150
i.c.m. Highline van € 1.595, nu voor € 995
i.c.m. Exclusive Edition van € 950, nu voor € 500

Navigatie voordeel met o.a.:
•  Radio- en navigatiesysteem Discover Media, 

met 6,33” touchscreen en DAB+ 
• Bluetooth telefoonvoorbereiding 
•  App Connect (werkt met Android Auto, 

Apple Carplay en Mirror Link) 
• Digitale radio-ontvanger (DAB+)

Navigatie van € 1.095, nu voor € 550

Verschil moet er zijn



11Caddy acties

De Economy Business Editions zijn uitgerust met:
•  Climatic airconditioning
•  Radio ‘Composition Audio’ inclusief telefoonvoorbereiding
•  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en bijrijdersstoel
•  Elektrisch pakket
•  Schuifdeur rechts (standaard bij de Caddy Maxi)
•  Cruise Control optioneel € 315

Caddy Economy Business Edition nu voor € 13.095
Caddy Maxi Economy Business Edition nu voor € 14.745

Economy Business Edition
nu voor € 13.095

Voorraadvoordeel*
€ 750

* Op een groot aantal geselecteerde Caddy’s uit onze voorraad, ontvang je 
direct een Voorraadvoordeel van € 750. Staat jouw Caddy er niet bij? 
Geen nood. Op de overige Caddy’s ontvang je € 1.000 inruilvoordeel als je 
een bedrijfswagen inruilt, van welk merk dan ook. Geselecteerde modellen 
betreft voertuigen uit Modeljaar 2019, waarvan tenaamstelling op eind-
gebruiker (1B registratie) plaatsvindt voor 1 januari 2020.



Transporter12

De Transporter Gesloten Bestelwagen
Al 70 jaar overtreft dit icoon de verwachting van iedere vakman. Zelfs na vele 
kilometers en intensief gebruik blijft de kwaliteit van de Transporter indruk maken 
en kun je rekenen op een bewezen hoge restwaarde. Verschil moet er zijn.

Je hebt busjes
En je hebt de Transporter
Verschil moet er zijn

«

Bekijk de
voorraad

Contact dealer

Bel me terug

Bekijk de 
modelpagina
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Totaal voordeel
€ 5.973

Financial Lease
Inclusief 4 jaar garantie
Vanaf € 227 p/mnd

T-Edition € 2.928
Voorraadvoordeel** € 2.500
Navigatievoordeel € 545
Totaal voordeel € 5.973

*Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op een Transporter GB L1H1 26 2.0 TDI 62 kW 5-hand (T-Edition: 75 kW).

** Genoemde voorraadvoordeel (Transporter € 2.500) geldt alleen op voertuigen Modeljaar 2019, 
waarvan tenaamstelling op eindgebruiker (1B registratie) plaatsvindt voor 1 januari 2020.

Uitrustingslines Transporter Gesloten Bestelwagen Trendline Comfortline Highline T-Edition

Waarde van de losse opties € 1.805 € 3.640 € 6.665 € 10.293
Jouw linevoordeel € 1.305 € 2.215 € 3.815 € 3.815
T-Edition voordeel € 2.928
Nu voor € 500 € 1.425 € 2.850 € 3.550

Transporter Gesloten Bestelwagen inclusief uitrustingsline* € 21.900 € 22.825 € 24.250 € 27.350

Climatic airconditioning ● ● ● ●
Radio ‘Composition Audio’ inclusief telefoonvoorbereiding ● ● ● ●
Comfortbestuurdersstoel met armleuningen ● ● ● ●
Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting ● ● ●
Licht en zicht pakket ● ● ●
H7 i.p.v. H4 halogeen koplampen ● ●
Parkeerhulp achter ● ● ●
Cruise Control ● ● ●
Verwarmbare voorruit ● ● ●
Comfortbijrijdersstoel met armleuningen ● ●
Multifunctioneel lederen stuurwiel ● ●
Boordcomputer Plus ● ●
Exterieur pakket (o.a. bumpers in carrosseriekleur) ● ●
Parkeerhulp vóór ● ●
Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16” (150 kW ‘Devonport’ 17”) ●
Verwarmbare ruitensproeiers vóór ● ●
LED koplampen met LED dagrijverlichting ●
Adaptive Cruise Control ●
Light Assist ●
Lichtmetalen velgen ‘Cascavel black’ 17” of ‘Toluca’ 18” (bij 150 kW) ●
Mijn Volkswagen bedrijfswagen app (inclusief 1 jaar ritregistratie of 
3 maanden Fleetportal)

●



Je hebt busjes
En je hebt de Transporter
Verschil moet er zijn

De Transporter Dubbele Cabine
Wie eenmaal een Volkswagen Transporter 
rijdt, wil nooit meer iets anders. Zelfs na vele 
kilometers en intensief gebruik blijft de kwaliteit 
van de Transporter indruk maken en kun je 
rekenen op een bewezen hoge restwaarde. 
Met de Transporter Dubbele Cabine heb je ruimte 
voor al je materialen en je beschikt ook nog eens 
over 5 of 6 zitplaatsen. Verschil moet er zijn.

14 Transporter DC

«

Bekijk de
voorraad

Contact dealer

Bel me terug

Bekijk de 
modelpagina



15Transporter DC

*Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op een Transporter DC L2H1 30 2.0 TDI 62 kW 5-hand (T-Edition: 75 kW).

** Genoemde voorraadvoordeel (Transporter € 2.500) geldt alleen op voertuigen Modeljaar 2019, 
waarvan tenaamstelling op eindgebruiker (1B registratie) plaatsvindt voor 1 januari 2020.

Uitrustingslines Transporter Dubbele Cabine Trendline Comfortline Comfortline 
Plus

Highline T-Edition

Waarde van de losse opties € 1.805 € 3.640 € 7.420 € 9.685 € 13.313
Jouw linevoordeel € 1.305 € 2.215 € 4.345 € 5.485 € 5.485
T-Edition voordeel € 2.928
Nu voor € 500 € 1.425 € 3.075 € 4.200 € 4.900

Transporter Dubbele Cabine inclusief uitrustingsline* € 26.500 € 27.425 € 29.075 € 30.200 € 32.300

Climatic airconditioning ● ● ● ● ●
Radio ‘Composition Audio’ inclusief telefoonvoorbereiding ● ● ● ● ●
Comfortbestuurdersstoel met armleuningen ● ● ● ● ●
Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting ● ● ● ●
Licht en zicht pakket ● ● ● ●
H7 Halogeen koplampen ● ● ●
Parkeerhulp achter ● ● ● ●
Cruise Control ● ● ● ●
Verwarmbare voorruit ● ● ● ●
Multifunctioneel lederen stuurwiel met boordcomputer Plus ● ● ●
Wieldoppen 16” (niet op 150 kW) ●
Privacy glass ● ● ●
Achterruitenwisser ● ● ●
Dubbele Cabine Plus pakket ● ● ●
Exterieur pakket (o.a. bumpers in carrosseriekleur) ●
Multivan dashboard en voorkant (o.a. bumpers in carrosseriekleur) ● ●
Comfortbijrijdersstoel met armleuningen en tapijt in cabine ● ●
Parkeerhulp vóór ● ●
Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16” (150 kW ‘Devonport’ 17”) ●
Verwarmbare ruitensproeiers vóór ● ●
LED koplampen met LED dagrijverlichting ●
Adaptive Cruise Control ●
Light Assist ●
Lichtmetalen velgen ‘Cascavel black’ 17” of ‘Toluca’ 18” 
(bij 150 kW)

●

Mijn Volkswagen bedrijfswagen app (inclusief 1 jaar ritregistratie 
of 3 maanden Fleetportal)

●

Totaal voordeel
€ 5.973

Financial Lease
Inclusief 4 jaar garantie
Vanaf € 311 p/mnd

T-Edition € 2.928
Voorraadvoordeel** € 2.500
Navigatievoordeel € 545
Totaal voordeel € 5.973
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Je hebt acties
En je hebt Transporter acties
Verschil moet er zijn

Transporter acties

Navigatie voordeel met o.a.:
•  Radio- en navigatiesysteem Discover Media, met 6,33” touchscreen en DAB+ 
• Bluetooth telefoonvoorbereiding 
•  App Connect (werkt met Android Auto, Apple Carplay en Mirror Link) 
• Digitale radio-ontvanger (DAB+)

Navigatie voordeel € 545 van € 1.095 nu voor € 550
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De Economy Business Editions uitrusting (t.w.v. € 1.995):
•  Climatic airconditioning
•  Radio ‘Composition Audio’ inclusief telefoonvoorbereiding
•  Comfortbestuurdersstoel
•  Optioneel: Cruise control voor € 320
•  Standaard met elektrisch pakket en schuifdeur rechts.

Transporter Economy Business Edition L1 nu voor € 17.995
Transporter Economy Business Edition L2 nu voor € 20.995

Lage bijtelling 
De Transporter Dubbele Cabine Comfortline Business en T-Edition 
Business zijn ideaal voor wie zijn zakelijke Transporter ook privé 
gebruikt. Je profiteert niet alleen van de scherpe prijs, je bespaart 
ook nog eens flink op de bijtelling. Tot maar liefst € 62 per maand 
op een Comfortline Business, dat is ruim € 3.700 over 5 jaar. 
Tel uit je winst.

Bijtellingsvoordeel
Comfortline Business € 3.736 over 5 jaar, ofwel € 62 per maand
T-Edition Business € 2.913 over 5 jaar, ofwel € 49 per maand

Lage bijtelling 

De Economy Business Editions uitrusting (t.w.v. € 1.995):

Economy Business Edition
nu voor € 17.995

Voorraadvoordeel*
€ 1.500

* Genoemde voorraadvoordeel (Transporter € 1.500) geldt alleen op voertuigen Modeljaar 2019, 
waarvan tenaamstelling op eindgebruiker (1B registratie) plaatsvindt voor 1 januari 2020.
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Stylepakket i.c.m. Comfortline
• Bumpers in carrosseriekleur
• Handgrepen in carrosseriekleur
• Buitenspiegels in carrosseriekleur
• Wieldoppen 16”

Van € 1.335 nu voor € 650

Je hebt acties
En je hebt Transporter acties
Verschil moet er zijn

Transporter acties

Stylepakket i.c.m. Highline
• Multivan voorkant met chroom elementen
•  Multivan dashboard met brede  

middenconsole en decoratiepanelen
• Tapijt in cabine

Van € 1.130 nu voor € 600



Transporter acties

Style voordeel tot
€ 685

19



Crafter20

Je hebt vooruitgaan
En je hebt vooruitgang
Verschil moet er zijn

De Crafter 
Volkswagen Bedrijfswagens creëerde de Crafter samen met echte 
vakmensen. Van elektriciens tot timmermannen en van koeriers 
tot winkeliers. Het resultaat: een doordachte bedrijfswagen die 
elke werkdag een stuk lichter maakt. Verschil moet er zijn.

«

Bekijk de
voorraad

Contact dealer

Bel me terug

Bekijk de 
modelpagina
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Totaal voordeel
€ 5.031

Financial Lease
Inclusief 4 jaar garantie
Vanaf € 288 p/mnd

Exclusive Edition € 1.651
Voorraadvoordeel** € 3.000
Navigatievoordeel € 380
Totaal voordeel € 5.031

Uitrustingslines Crafter Gesloten Bestelwagen Trendline Comfortline Highline Exclusive 
Edition

Waarde van de losse opties € 990 € 2.360 € 3.985 € 7.266
Jouw linevoordeel € 480 € 1.235 € 1.900 € 1.900
Exclusive voordeel € 1.651
Nu voor € 510 € 1.125 € 2.085 € 3.715

Crafter Gesloten Bestelwagen inclusief uitrustingsline* € 25.760 € 26.375 € 27.335 € 28.965

Cruise Control inclusief snelheidsbegrenzer ● ● ●
Radio Composition Audio inclusief telefoonvoorbereiding ● ●
Radio Composition Media inclusief telefoonvoorbereiding ● ●
Comfort bestuurdersstoel ●
Comfort Plus bestuurdersstoel ●
ergoComfort geveerde bestuurdersstoel ● ●
Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting ● ● ●
Licht- en regensensor ● ● ●
Verwarmbare voorruit ● ● ●
Verwarmbare ruitensproeiers vóór ● ● ●
Parkeerhulp voor en achter ●
Parkeerhulp voor en achter + side protection ● ●
Achteruitrijcamera ● ●
Multifunctioneel stuurwiel ● ●
LED koplampen ●
Adaptive Cruise Control incl. Front assist noodremassistent ●
Grootlichtassistent ‘Light assist’ ●
Lichtmetalen velgen 17” ●
Mijn Volkswagen bedrijfswagen app (incl. 1 jaar ritregistratie of 3 maanden 
Fleetportal)

●

*Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op Crafter Gesloten bestelwagen L3H2 30 2.0 TDI 75 kW 6-hand.

** Op een groot aantal geselecteerde Crafters uit onze voorraad, ontvang je direct een Voorraadvoordeel van € 3.000. Staat jouw 
Crafter er niet bij? Geen nood. Op alle overige Crafters ontvang je € 1.000 actiekorting en ook nog eens € 1.500 inruilvoordeel, als 
je een bedrijfswagen inruilt van welk merk dan ook. Zo heb je een totaal voordeel van € 2.500. Geselecteerde modellen betreft 
voertuigen uit Modeljaar 2019, waarvan tenaamstelling op eindgebruiker (1B registratie) plaatsvindt voor 1 januari 2020.
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Je hebt acties
En je hebt Crafter acties
Verschil moet er zijn

Crafter navigatie voordeel
•  Radio- en navigatiesysteem Discover Media, met 8” touchscreen en DAB+
• Bluetooth telefoonvoorbereiding
•  App Connect (werkt met Android Auto, Apple Carplay en Mirror Link)
• Digitale radio-ontvanger (DAB+)

Navigatievoordeel Trendline of Comfortline 
van € 1.075, nu voor € 540

Navigatievoordeel Highline of Exclusive Edition 
van € 765, nu voor € 385

Bestuurdersassistentiepakket

Crafter i.c.m. Highline
•  Adaptive Cruise Control met Front Assist 

noodremassistent
•  Lane Assist rijstrookbewaking
•  Vermoeidheidsherkenning

Van € 1.045, nu voor € 595

Navigatievoordeel tot
€ 535

Assistentievoordeel
€ 450
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24 Crafter Gesloten Laadbak en dubbellucht



Je hebt
bouwen
En je hebt
erop bouwen
Verschil moet er zijn

We creëerde samen met echte vakmensen de Volkswagen 
Crafter Gesloten Laadbak. Een doordachte bedrijfswagen die elke 
werkdag een stuk lichter maakt. Op de Crafter Chassis met een 
chassislengte tot 4.70 meter kun je pas echt bouwen. Verschil 
moet er zijn.

Gesloten laadbak CityBOX en Karhof
De Crafter Chassis is ideaal als Crafter Gesloten Laadbak (geschikt 
voor klein rijbewijs). We werken samen met onze partners CityBOX 
en Karhof BesteBak. Beide bakopbouwen kunnen voorzien worden 
van een laadlift met een laadvermogen van 750 kg tot 1.000 kg 
hefvermogen. Deze laadlift is ideaal voor laden en lossen met een 
palletwagen of rolcontainer. Op beide opbouwen ontvang je nu 
€ 1.250 voordeel.

Crafter Chassis dubbellucht
Voor wie echt zware ladingen vervoert, is er de Crafter Chassis 
met dubbellucht (met vier achterwielen op de achteras). 
Hierop ontvang je nu € 3.500 voordeel.

Deze actie is te combineren met de gesloten laadbak. 
Voordeel oplopend tot € 7.750.

Crafter Gesloten Laadbak en dubbellucht 25

Totaal voordeel
tot € 7.750

Chassis dubbellucht € 3.500

Voorraadvoordeel* € 3.000

Gesloten laadbak € 1.250

* Op een groot aantal geselecteerde Crafters uit onze voorraad, ontvang je direct een Voorraadvoordeel van € 3.000. Staat jouw 
Crafter er niet bij? Geen nood. Op alle overige Crafters ontvang je € 1.000 actiekorting en ook nog eens € 1.500 inruilvoordeel, 
als je een bedrijfswagen inruilt van welk merk dan ook. Zo heb je een totaal voordeel van € 2.500. Geselecteerde modellen 
betreft voertuigen uit Modeljaar 2019, waarvan tenaamstelling op eindgebruiker (1B registratie) plaatsvindt voor 1 januari 2020.



26 Stijl acties 



27Stijl acties 

Je hebt uitstraling
En je hebt luxe uitstraling
Verschil moet er zijn

VPS sidebar
Van Protection System (VPS) sidebars bieden optimale 
bescherming voor je bus. De sidebars zijn zo ontworpen dat ze 
bij een impact vanaf de zijkant het chassis niet beschadigen. 

Caddy: van € 509 voor € 399
Transporter: € 579 voor € 449
Crafter: € 679 voor € 499

Achterbumper bescherming
Bescherm je achterbumper tegen beschadigen bij het in- en 
uitladen met deze RVS bumperbescherming. De bumperlijst 
sluit aan bij de contouren van de achterbumper.

Voor de modellen, Caddy, Transporter en Crafter, 
nu voor € 129

Eco-lederen interieur
Een lederen interieur geeft je Caddy, Transporter of Crafter 
een luxe uitstraling. Je hebt de keuze uit meer dan 15 kleuren 
leder, 3 kleuren nappa leder en 3 kleuren alcantara (alleen 
middelbaan). Daarnaast zijn er tegen meerprijs verschillende 
afwerkingsmogelijkheden zoals stiknaden, perforatie en 
stoelverwarming. 

2-zits: van € 699 voor € 599
3-zits: van € 749 voor € 599
4-zits: van € 1.149 voor € 999
5-zits: van € 1.199 voor € 999



e-Crafter

De e-Crafter
Toon je duurzame ambitie en lease of koop 
nu je allereerste elektrische bedrijfswagen: 
De e-Crafter. Profiteer nu van € 7.500 
duurzaamheid premie en rijd met Full 
Operational Lease voor € 834 per maand 
zorgeloos in een gloednieuwe e-Crafter, 
inclusief onderhoud en reparatie. Met 
de e-Crafter heb je altijd toegang tot de 
binnenstad en krijg je voorkeur van klanten 
voor wie duurzaamheid een prioriteit is. 
Verschil moet er zijn.

Je hebt ondernemen
En je hebt duurzaam 
ondernemen
Verschil moet er zijn
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Ongekend rijcomfort
• Sterke 100 kW elektromotor
•  Zeer rijke uitrusting: o.a. Highline, navigatie

Grip op je kosten
• 8 jaar onderhoud en APK 
• 8 jaar garantie op hoogvoltaccu

Perfect op korte afstand
• Actieradius: 173 km* 
• Snelladen: 80% in 45 min
• Laden: 100% in 5:20 uur

Aantrekkelijk investeren
•  Overheidssubsidies op e-Crafter en laadpunten 
• Investeringsaftrek KIA, MIA, VAMIL

Opladen van A-Z geregeld
• Advies van expert over opladen
•  Laadpas: (snel)laden in NL en EU op één factuur
•  Laadpunten op de zaak en thuis (optioneel)

Maximale actieradius
• e-Crafter online rijtraining 
• e-Crafter rijtraining op de zaak 
•  Mijn Volkswagen bedrijfswagen app

Elekrisch rijden, perfect geregeldDuurzaamheidspremie 
€ 7.500

Full Operational Lease
€ 834 p/mnd

* Het genoemde aantal kilometers is de maximale actieradius volgens de op dit moment geldende Europese testmethode en kan mogelijk 
afwijken als gevolg van de nieuwe WLTP testmethode. Deze actieradius geldt voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en 
inbouw en meeruitvoeringen. Ook kunnen de naderhand te plaatsen op- en inbouw alsook eventuele meeruitvoeringen leiden tot een
hoger leeggewicht en daarmee een lagere actieradius . Voorts kunnen, afhankelijk van beladingsgraad, weg-, verkeers- en weersomstandig-
heden zoals de buitentempratuur, conditie van de auto, acculeeftijd en -conditie en rijstijl, in de praktijk een actieradius voor komen 
die afwijkt van de testwaarden. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te 
rijden. Vraag jouw dealer naar de actieradius en verbruikscijfers van het door jou gewenste voertuig.

www.hetnieuwerijden.nl) voor


De Amarok premium V6 pick-up 
Soepel op de onverharde weg en temperamentvol 
op het asfalt. De Amarok met krachtige V6-motor 
biedt alles wat je verwacht van een allround pick-up 
uit het premiumsegment. En meer! Een strak  
design, robuuste constructie, een hoog vermogen 
en ongekende off-road rijeigenschappen. Nu in 
de speciale Amarok Dark Label en de ultieme 
Amarok Aventura editie. Verschil moet er zijn.

Je hebt patsers
En je hebt krachtpatsers
Verschil moet er zijn
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Amarok Dark Label vanaf € 39.200 
of € 546 per maand
• 150 kW / 204 pk 3.0 TDI
•  Mat zwarte accenten o.a. sidebars en stylingbar
•  Exclusieve kleur Carbon Steel Grey en 18” Rawson velgen

Amarok Aventura vanaf € 46.650
of € 722 per maand
• 190 kW / 258 pk 3.0 TDI
•  Chromen sidebars en sportsbar in carrosseriekleur
• Luxe uitvoering en 20” Talca velgen



Genoemde vanafprijzen betreffen adviesprijzen en zijn excl. BTW/BPM en advieskosten rijklaarmaken, leges en 
recyclingsbijdrage. Voor de Caddy bedragen deze kosten excl. BTW totaal € 775,97, voor de Transporter Gesloten 
Bestelwagen € 940,97, voor de Transporter Dubbele Cabine € 1.040,97, voor de Crafter € 1.005,97 en voor de 
Amarok € 885,97. Volkswagen Financial Services aanbieding o.b.v. 2,99% nominale rente (Caddy, Transporter 
en Crafter) en 4,99% (Amarok). Alle bedragen o.b.v. 48 maanden en een maximale slottermijn van 40% van de 
catalogusprijs inclusief BTW en exclusief BPM. De BTW geldt als minimale aanbetaling en kun je (mogelijk) terug 
krijgen via de belasting. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de 
werkelijkheid. Exacte voorwaarden en actieperiode op vwbedrijfswagens.nl/nl.html.  
Gem. brandstofverbruik Amarok: 8,1 - 9,2 L/100 km (1L op 10,9 - 12,3 km), CO2-uitstoot: 212 - 243 g/km.  
Gem. brandstofverbruik Caddy: 4,4 - 6,3 L/100 km (1L op 15,9 - 22,7 km), CO2-uitstoot: 116 - 156 g/km.  
Gem. brandstofverbruik Transporter: 6,4 - 8,5 L/100km (1L op 15,6 - 11,8 km), CO2-uitstoot: 167 - 219 g/km. 
Gem. brandstofverbruik Crafter: 7,2 - 9,4 L/100 km (1L op 10,6 - 13,8 km), CO2-uitstoot: 187 - 246 g/km.
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