
Je hebt beunhazen. 
En je hebt vakmannen.
Verschil moet er zijn.



Je hebt bedrijfswagens. 
En je hebt Volkswagen Bedrijfswagens.
Verschil moet er zijn.
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Volkswagen Bedrijfswagens maakt het verschil voor vakmannen die het verschil willen 
maken. Want goed genoeg, is niet goed genoeg. Niet voor vakmensen. En dus ook niet voor 
Volkswagen Bedrijfswagens. Daarom rijdt een Volkswagen bus ook na vele jaren nog als 
nieuw en zorgt de service volgens de 7 Servicebeloften ervoor dat je als bedrijf altijd door kan. 
En door de bewezen hoge restwaarde is een Volkswagen Bedrijfswagen een slimme investering. 
Kies je voor een bedrijfswagen van Volkswagen? Dan weet je dat je goed zit. 
Verschil moet er zijn.



Je hebt een garage. En je hebt een Volkswagen Bedrijfswagens Centrum.
Iedere Volkswagen Bedrijfswagens rijder kan rekenen op de beste service bij 160 vestigingen in heel Nederland. 
Verspreid door het land zijn er 35 gespecialiseerde Volkswagen Bedrijfswagens Centra. Hier zorgen teams van specialisten 
voor op maat gemaakte oplossingen voor iedere bedrijfsvoering. Van de perfecte bus voorzien van de juiste inrichting en 
ombouw, tot de juiste financiering en advies over fiscaliteiten. En je kunt rekenen op service op maat, als het moet op 
locatie en wanneer het jou uitkomt. Verschil moet er zijn.

• Flexibele openingstijden. 24/7 bereikbaar
•  Altijd een passende bedrijfswagen als vervangend vervoer
•  Uitgebreide voorraad onderdelen,  

vrijwel alle onderdelen binnen 24 uur leverbaar

• Kleine reparaties ook op locatie
•  Afstellen van assistentiesystemen van zelfs  

de grootste Crafters
• Equipment voor 3D uitlijnen van alle bedrijfswagens

Je hebt service. En je hebt 
Volkswagen Bedrijfswagens Service.
Verschil moet er zijn.
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Je hebt service. En je hebt de 7 Servicebeloften.
Standaard bij jouw nieuwe Volkswagen bus krijg je de 7 Servicebeloften van Volkswagen Bedrijfswagens. Zo staat jouw 
bedrijf nooit stil. Een belofte waar je ons aan kunt houden. Verschil moet er zijn.

1. Twee jaar garantie op onderhoud en reparatie. 
2. Gratis pechhulp. Dag en nacht.
3. Bespaar tijd met onze haal- en brengservice.
4. Kleine reparaties direct klaar. Ook op locatie.

5. Altijd gereed op het afgesproken tijdstip.
6. Ieder Volkswagen Bedrijfswagens Centrum flexibel open.
7. Voorkom stilstand en kosten met de app en Fleetportal.

De 7 Servicebeloften van Volkswagen Bedrijfswagens.



P 25

Transporter Style pakketten.

P 20

Caddy en Transporter 
Economy Business Editions.

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

P 24

Bestuurdersassistentiepakketten
Caddy en Crafter.

Inruilpremies

Caddy  €  750

Transporter  € 2.000

Crafter  € 1.000

Financial Lease 2,99%
met 4 Jaar Garantie.
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%. 

• Caddy v.a.  € 163 per maand
• Transporter v.a. € 227 per maand
• Crafter v.a. € 285 per maand
• Amarok v.a. € 372 per maand

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

Transporter Dubbele Cabine Business.

P 22P 8-11

T-Editions & Exclusive Editions.

P 12-19

Linevoordeel op alle modellen.
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Wie elke dag hard werkt, verdient best wat extra luxe. Die luxe vind je in de T-Edition van Volkswagen Bedrijfswagens. 
Bovenop de Highline uitrusting is de Transporter T-Edition onder meer uitgerust met Adaptive Cruise Control, 
LED koplampen, lichtmetalen velgen, ‘Light Assist’ grootlichtassistent en de Mijn Volkswagen bedrijfswagen app 
inclusief 1 jaar ritregistratie of 3 maanden Fleetportal. Het optionele T-Edition Sport pakket geeft je bus ook nog eens  
een extra sportieve look. Verschil moet er zijn.

T-Edition en T-Edition Sport.Je hebt de Transporter. 
En je hebt de T-Edition.
Verschil moet er zijn.

T-Edition Sport pakket
• Corner styling*
• Side styling*
• Sport badge op beide voorschermen
• Striping achterbumper met Sport logo
• Voormat met Sport logo

van € 700 voor € 300

*verkrijgbaar in zwart of zilvergrijs, afhankelijk van de carrosseriekleur

Transporter T-Edition

t.w.v. € 10.293 Nu € 3.550

Inruilpremie  € 2.000
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https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Wie elke dag hard werkt, verdient best wat extra luxe. Die luxe vind je in de Exclusive Editions 
van Volkswagen Bedrijfswagens. Bovenop de Highline uitrusting zijn de Caddy en Crafter 
Exclusive Edition 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.

Exclusive Editions.
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Caddy Exclusive Edition

t.w.v. € 9.643 Nu € 3.700

Inruilpremie  € 750

Crafter Exclusive Edition

t.w.v. € 7.266 Nu € 3.715

Inruilpremie  € 1.000

Je hebt werkpaarden. 
En je hebt luxe paarden.
Verschil moet er zijn.

https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Crafter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Caddy.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Caddy.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Crafter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Bekijk ook de Caddy Economy Business Edition op pagina 20.
Voor € 12.945 of € 163 per maand.
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Uitrustingslines Caddy en Caddy Maxi Trendline Comfortline Highline Exclusive Edition

Waarde van de losse opties € 2.760 € 4.380 € 6.915 € 9.643

Jouw linevoordeel € 2.245 € 2.950 € 4.565 € 4.565

Exclusive voordeel € 1.378

Nu voor € 515 € 1.430 € 2.350 € 3.700

Caddy inclusief uitrustingsline* € 15.465 € 16.380 € 17.300 € 18.650

Caddy Maxi inclusief uitrustingsline* € 16.715 € 17.630 € 18.550 € 19.900

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” (≥ 92 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 
(incl. 1 jaar ritregistratie of 3 maanden Fleetportal)

●

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

Exclusive Edition

t.w.v. € 9.643 Nu € 3.700

Inruilpremie  € 750

Financial Lease 

Incl. 4 jaar garantie v.a. €  163 p/mnd

Je hebt zitten. En je hebt goed zitten.
De Caddy en Caddy Maxi. 
Verschil moet er zijn.

https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Caddy.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Je hebt busjes. En je hebt de Transporter.
De Transporter Gesloten Bestelwagen. 
Verschil moet er zijn.

Bekijk ook de Transporter Economy Business Edition op pagina 20.
Voor € 17.995 of € 227 per maand.
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*Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op een Transporter GB L1H1 26 2.0 TDI 62 kW 5-hand (T-Edition: 75 kW).

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

Exclusive voordeel € 2.928

Nu voor € 500 € 1.425 € 2.850 € 3.550

Transporter Gesloten Bestelwagen
inclusief uitrustingsline € 21.700 € 22.625 € 24.050 € 27.050

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 ● ● ●

Stoelbekleding ‘Simora’ ● ● ●

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 
(incl. 1 jaar ritregistratie of 3 maanden Fleetportal)

●

T-Edition
t.w.v. € 10.293 Nu € 3.550

Inruilpremie  € 2.000

Financial Lease 

Incl. 4 jaar garantie v.a. €  227 p/mnd

https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Je hebt busjes. En je hebt de Transporter.
De Transporter Dubbele Cabine. 
Verschil moet er zijn.

Bekijk ook de Transporter Dubbele Cabine Business op pagina 22.
Voor € 25.725 of € 325 per maand. 
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*Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op een Transporter DC L2H1 30 2.0 TDI 62 kW 5-hand (T-Edition: 75 kW).

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

Exclusive voordeel € 2.928

Nu voor € 500 € 1.425 € 3.075 € 4.200 € 4.900

Transporter Dubbele Cabine
inclusief uitrustingsline € 26.300 € 27.225 € 28.875 € 30.000 € 32.000

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 ● ● ● ●

Stoelbekleding ‘Simora’ ● ● ● ●

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 
(incl. 1 jaar ritregistratie of 3 maanden Fleetportal)

●

T-Edition
t.w.v. € 13.313 Nu € 4.900

Inruilpremie  € 2.000

Financial Lease 

Incl. 4 jaar garantie v.a. €  307 p/mnd

https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Je hebt vooruitgaan. En je hebt vooruitgang.
De innovatieve Crafter.
Verschil moet er zijn.
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*Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op Crafter Gesloten bestelwagen L3H2 30 2.0 TDI 75 kW 6-hand.

Je rijdt al een Crafter Economy vanaf € 22.550. 
of Financial Lease € 285 per maand.

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 € 25.460 € 26.075 € 27.035 € 28.665

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 ●

Light Assist ●

Lichtmetalen velgen 17” ●

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

●

Exclusive Edition

t.w.v. € 7.266 Nu € 3.715

Inruilpremie  € 1.000

Financial Lease 

Incl. 4 jaar garantie v.a. €  285 p/mnd

https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Crafter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Je hebt kansen. En je hebt buitenkansen.
Caddy en Transporter Economy Business Editions.
Verschil moet er zijn.

Economy Business Editions  20 | 21

OP=OP

Inruilpremie Caddy € 750

Inruilpremie Transporter € 2.000

Financial Lease 2,99% 

nu met 4 Jaar Garantie.

Caddy 
55 kW

Caddy Maxi
55 kW

Transporter 
L1 26 62 kW

Transporter 
L2 28 75 kW

Nu voor € 12.945 € 14.595 € 17.995 € 20.995

Financial Lease per maand + 4 Jaar Garantie € 163 € 184 € 227 € 265

Inclusief uitrusting t.w.v. € 2.780 € 2.360 € 1.995 € 1.995

Climatic airconditioning ● ● ● ●

Radio 'Composition Audio' incl. telefoonvoorbereiding ● ● ● ●

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en bijrijdersstoel ● ●

Comfortbestuurdersstoel ● ●

Elektrisch pakket ● ● Standaard Standaard

Schuifdeur rechts ● Standaard Standaard Standaard

Cruise Control (optioneel) € 315 € 315 € 320 € 320

https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Caddy.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Je hebt dikke bussen. 
En je hebt dikke bussen met lage bijtelling. 
Verschil moet er zijn.

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. Verschil moet er zijn.

Bijtellingsvoordeel

Comfortline Business € 3.736

T-Edition Business  €  2.913

Comfortline Comfortline
Business

T-Edition T-Edition
Business

Netto bijtellingsvoordeel per maand   € 62   € 49 

Netto bijtellingsvoordeel over 5 jaar   € 3.736   € 2.913 

Transporter DC L2H1 75 kW  €       27.100  € 24.300  € 27.100  € 24.300 

Comfortline/T-Edition uitrusting  € 1.425  € 1.425  € 4.900  € 4.900 

Extra Business uitrusting     

- Exterieur pakket (bumpers, spiegels, handgrepen in kleur)  € 1.200  inclusief   

- Wieldoppen 16"  € 135  inclusief   

- Radio Composition Media ipv Composition Audio    € 425  inclusief 

Totaalprijs  € 29.860  € 25.725  € 32.425  € 29.200 

     

Fiscale waarde (Totaalprijs incl. btw en bpm)  € 47.661  € 41.099  € 51.731  € 46.613 

Netto bijtelling per maand (obv 51,75% inkomstenbelasting)  € 452  € 390  € 491  € 442 Tabel betreft een rekenvoorbeeld. Werkelijke belastingvoordelen kunnen afwijken, afhankelijk van de betaalde inkomstenbelasting. 
Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden. Genoemde adviesprijzen zijn gebaseerd op een Transporter DC L2H1 30 2.0 TDI 75 kW 5-hand.
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https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Style pakket i.c.m. Transporter Comfortline
•  Bumpers, handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur
• Wieldoppen 16’’

Style pakket i.c.m. Transporter Highline
• Multivan voorkant met chroom elementen
•  Multivan dashboard met brede  

middenconsole en decoratiepanelen
•  Tapijt in cabine (niet in combinatie met bijrijdersbank)

van € 1.335 voor € 650

van € 1.335 voor € 650

van € 1.130 voor € 600

Style paketten alleen op Transporter Gesloten bestelwagen.

Transporter Style pakket.

Het bestuurdersassistentiepakket op de Volkswagen 
Caddy en Crafter maakt jouw bedrijfswagen nóg veiliger. 
Zo zorgt Front Assist op een Volkswagen bedrijfswagen voor 
een eventuele noodstop bij snelheden tot wel 160 km/uur. 
Verschil moet er zijn.

Je hebt genezen.
En je hebt voorkomen.
Verschil moet er zijn.

Crafter bestuurdersassistentiepakket

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

noodremassistent
• Lane Assist rijstrookbewaking
• Vermoeidheidsherkenning
Niet i.c.m. verwarmbare voorruit

van € 1.045 voor € 595

Caddy bestuurdersassistentiepakketten

Caddy i.c.m. Exclusive Edition
• Lane Assist rijstrookbewaking
• Traffic Sign Recognition
• Boordcomputer Premium

van € 950 voor € 500
Caddy i.c.m. Highline
• idem Exclusive Edition
•  Adaptive Cruise Control 
• Light Assist 

van € 1.595 voor € 995
Caddy i.c.m. Comfortline
• idem Highline 
• Multifunctioneel stuurwiel

van € 1.840 voor € 1.150
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https://www.vwbedrijfswagens.nl/ontdek-en-koop/acties/Transporter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Een lederen interieur geeft een extra luxe uitstraling aan jouw 
nieuwe Volkswagen bedrijfswagen. Er is keuze uit meer dan 
15 kleuren leder, 3 kleuren nappa leder en 3 kleuren alcantara 
(alleen middenbaan). Tegen meerprijs zijn er verschillende 
afwerkingsmogelijkheden, zoals contrasterende stiknaden 
of middenbaan, perforatie, piping of stoelverwarming.

T-Edition (alleen op de Transporter)
Het lederen interieur is tijdelijk verkrijgbaar met T-Edition logo in de rugleuning van de voorstoelen.

Lederen interieur Caddy, Transporter en Crafter
• 2-zits: van € 849 voor € 699
• 3-zits: van € 899 voor € 699
• 5-zits: van € 1.349 voor € 999
• 6-zits: van € 1.399 voor € 999

Je hebt interieur. 
En je hebt lederen interieur.
Verschil moet er zijn.
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Je hebt ondernemen.
En je hebt duurzaam ondernemen.
De e-Crafter. Verschil moet er zijn.

Coming soon!

ABT e-Caddy

ABT e-Transporter

• Sterke 100 kW elektromotor
• Zeer rijke uitrusting: o.a. Highline, navigatie

Ongekend rijcomfort.

• Actieradius: 173 km 
• Snelladen: 80% in 45 min
• Laden: 100% in 5:20 uur

Perfect op korte afstand.

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

Opladen van A-Z geregeld.

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

Maximale actieradius.

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

Aantrekkelijk investeren.

• 8 jaar onderhoud en APK 
• 8 jaar garantie op hoogvoltaccu

Grip op je kosten.
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Elekrisch rijden, perfect geregeld.

Toon je duurzame ambitie en lease of koop nu jouw 
allereerste elektrische bedrijfswagen: de e-Crafter. 
Dan heb je altijd toegang tot de binnenstad en krijg 
je de voorkeur van klanten voor wie duurzaamheid 
een prioriteit is. Om je op weg te helpen met 
elektrisch rijden, is de e-Crafter standaard uitgerust 
met een aantal services. Zo krijg je advies van 
experts over opladen, is er een rijtraining voor een 
maximale actieradius en houd je grip op je kosten 
met het inbegrepen onderhoud en garantie op de 
hoogvoltaccu. En dan hebben we het nog niet gehad 
over het ongekende rijcomfort. Verschil moet er zijn.

https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/modellen/e-crafter.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


Je hebt patsers. En je hebt krachtpatsers.
De Amarok. De premium V6 pick-up.
Verschil moet er zijn.

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.

Amarok Dark Label vanaf € 34.950 of € 486 per maand
• 120 kW / 163 pk of 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 € 46.250 of € 643 per maand
• 190 kW / 258 pk 3.0 TDI
• Chromen sidebars en sportsbar in carrosseriekleur
• Sport uitvoering en 20” Talca velgen
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https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/modellen.html#5d8ddcba8adc9396e5a0ecdd91199f55?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/modellen.html#5d8ddcba8adc9396e5a0ecdd91199f55?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek


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 volkswagenbedrijfswagens.nl/acties.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: 5,8 - 9,9 L/100 km (1L op 10,1 - 17,2 km), CO2-uitstoot: 153 - 228 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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Vind een dealer. Brochure downloaden. Prijslijst. Proefrit.

Bedrijfswagen samenstellen.Blijf op de hoogte. Adviesgesprek.

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

https://www.vwbedrijfswagens.nl/app/dccsearch/vwn-nl/nl/Vind%20je%20Volkswagen%20Bedrijfswagens%20dealer/+/52.153208500000005/5.189155999999912/7/+/+/+/+?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://forms.vwbedrijfswagens.nl/site/brochure?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/ontdek-en-koop/prijslijsten.html?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://forms.vwbedrijfswagens.nl/site/proefrit/model-keuze?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://samenstellen.vwbedrijfswagens.nl/index-responsive.php?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://forms.vwbedrijfswagens.nl/abonnee/nieuws-aanmelden?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek
https://forms.vwbedrijfswagens.nl/site/adviesgesprek/model-keuze?utm_source=actieboek&utm_medium=offline&utm_campaign=actieboek

