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‘Veel modellen ook in 2014 
met lage bijtelling’

“Een lage bijtelling voor zakelijke rijders 
is niet alleen te danken aan een gunstig 
bijtellingspercentage, maar zeker ook aan 
onze zeer aantrekkelijke ECOnetic Lease-
modellen en EcoBoost Editions. Deze 
Ford-modellen zijn zonder meerprijs 
standaard voorzien van een groot aantal 
luxe opties,” aldus Marcel de Bruin van 
Van der Kolk Veenendaal. “De vele stan-
daard gemonteerde features ziet de zake-
lijke rijder niet terug in de bijtelling. Hoe 
lager de catalogusprijs, des te lager de fis-
cale bijtelling.”

Bijtelling
Het uitgebreide gamma modellen van 
Van der Kolk in Veenendaal, met een 
extra lage fiscale bijtelling, omvat voor 
2014:
-   4% bijtelling
   De emissievrije, elektrisch aangedreven 
Ford Focus Electric.

- 14% bijtelling
   De ultrazuinige en krachtige Ford Fiesta 
1.6 TDCi.

- 20% bijtelling
   Een groot deel van de Ford-modellen 
van Van der Kolk Veenendaal BV valt 
komend jaar in het gunstige tarief van 
20%:

-  alle Fiesta 1.0 benzinemodellen, inclu-
sief de recent geïntroduceerde 1.0 
EcoBoost met PowerShift automaat;

-  alle B-MAX 1.0 benzine- en 1.6 TDCi-
modellen;

-  alle Focus 1.0 EcoBoost benzine- en 1.6 
TDCi dieselmodellen;

-  alle C-MAX 1.0 EcoBoost benzine- en 
1.6 TDCi dieselmodellen; 

-  de Ford Mondeo 1.6 TDCi hatchback en 
wagon;

-  de nieuwe Transit Connect L1 ECOnetic 
1.6 TDCi (uniek in de markt).

Aantrekkelijke 
leasemodellen
Van der Kolk Veenendaal dankt zijn suc-
ces onder zakelijke rijders in de regio niet 
alleen aan de gunstige bijtellingcatego-
rieën. “De combinatie van aantrekkelijke 
leasemodellen én een laag bijtellingsper-

centage resulteert in extra lage maandlas-
ten”, licht De Bruin toe. Het omvangrijke 
gamma van speciale leasemodellen van 
de Ford dealer uit Veenendaal omvat 
ondermeer de Ford Fiesta 1.6 TDCi 
ECOnetic Lease, de Ford Focus 
EcoBoost Editions, de Ford C-MAX 
ECOnetic Lease, de Ford Mondeo 
Platinum 1.6 TDCi ECOnetic Lease.

Vanwege de vele bijtellingsvriendelijke 
modellen ziet Van der Kolk Veenendaal 
het jaar 2014 vol vertrouwen tegemoet. 
“Voor de zakelijke rijder is een lage fis-
cale bijtelling belangrijker dan ooit tevo-
ren. Dankzij de zeer gewilde combinatie 
van onze rijke uitgeruste leasemodellen, 
tegen een lage fiscale bijtelling, blijft 
Ford ook in 2014 een zeer aantrekkelijk 
alternatief voor de zakelijke rijders in 
onze regio,” besluit De Bruin. 
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Ford is in Nederland één van de grootste 
spelers in de zakelijke markt, een seg-
ment waarin modellen met een lage fis-
cale bijtelling belangrijker zijn dan ooit. 
Ford dealer Van der Kolk uit Veenendaal 
biedt ook in 2014 een zeer breed gamma 
met rijk uitgeruste leasemodellen die ook 
nog eens in de fiscaal aantrekkelijke bij-
tellingscategorieën van 4%, 14% of 20% 
bijtelling vallen.
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