
UU bent toe aan een andere auto en u hebt uw 

oog laten vallen op een mooie gebruikte auto in 

onze showroom. Maar ook de aanschaf van een 

gebruikte auto kost geld. Misschien had u een 

spaarpotje en was al voorbereid op de aanschaf 

van een andere auto. Maar soms begeeft uw 

huidige auto het opeens en moet u onverwachts 

een extra uitgave doen. Steeds meer mensen 

kiezen voor een jonge gebruikte auto in plaats 

van een nieuwe auto. De eerste winst is gemaakt, 

want u bent veel voordeliger uit in aanschaf en 

geniet toch van hetzelfde rijcomfort. Jonge men-

sen in hun eerste baan hebben nog niet veel 

gespaard, maar ook gezinnen met opgroeiende 

kinderen hebben financieel andere prioriteiten. 

U weet dat u bij Autobedrijf Theo Klaassen 

terecht kunt voor een persoonlijk advies en een 

optimale service. Wij investeren nu eenmaal in 

klanten voor de lange termijn. Daarbij hoort ook 

een gedegen aankoopadvies en goede service op 

het financiële vlak. Wist u dat een autofinancie-

ring niet alleen geldt voor een nieuwe, maar ook 

voor een gebruikte auto? U kunt bijvoorbeeld 

een gedeelte van uw eigen spaargeld gebruiken 

en het andere deel financieren. Ook de inruil-

waarde van uw huidige auto is natuurlijk een 

stuk eigen financiering. Heeft u geen spaargeld 

en geen auto in te ruilen? Geen nood, wij kun-

nen u van dienst met een interessant arrange-

ment voor de financiering van uw auto naar 

keuze. U legt zo geen beslag op uw liquiditeit, 

maar kunt toch meteen een auto aanschaffen. 

We werken samen met betrouwbare kredietver-

strekkers die gunstige en zeer concurrerende 

rentetarieven berekenen. We brengen voor u 

helder in kaart wat uw maandelijkse lasten wor-

den, zodat u niet voor verrassingen komt te 

staan. Uw aankoopkeuze namelijk moet wel-

overwogen en goed doordacht zijn. Bezoek onze 

showroom en laat u adviseren over onze finan-

cieringsarrangementen. 

Jacques Klaassen

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

Betaalbaar
autorijden

Een selectie mooie jonge auto’s in 

alle segmenten van gerenommeerde 

merken bij Autobedrijf Theo Klaassen 

BV. Allemaal met BOVAG garantie en 

Nationale Autopas.

Volkswagen Touran 2.0 FSI 110kw Highline, 
01-2005, 60.000 km

Chrysler PT Cruiser 2.4i-16V GT Turbo 
Cabriolet, 03-2004, 63.000 km

BMW X5 3.0 Turbo Diesel High Executive 
Sport Automaat-6, 01-2006, 158.000 km

Peugeot 307 CC 2.0i-16V Coupe Cabriolet, 
05-2005, 72.000 km

Hyundai Atos 1.1i Dynamic Prime 
Automaat, 02-2005, 68.000 km

Auto-quotes

Grappige en 

diepzinnige 

uitspraken over 

auto’s: 

• Presentatie • De Showroom

“Een criticus is 
iemand die de weg 

kent maar geen auto 
kan besturen.” 
Kenneth Tynan,
Engelse schrijver 


