
Actievoorwaarden Géén BTW-actie A-Klasse en B-Klasse: 

 Deze actie is alleen geldig bij Wensink Mercedes-Benz t/m 31 mei 2020 en uitsluitend op 

nieuwe voorraadauto’s. De actie is geldig op de A- en B-Klasse en diverse andere modellen. 

Vraag onze verkoopadviseurs eveneens naar de voorwaarden én de actuele, geldende 

voorraad! 

 Niet in combinatie met andere acties met uitzondering van de tijdelijke financieringsrente 

van 4,99%. 

 Wensink Mercedes-Benz betaalt de BTW, d.w.z. het toegevoegde BTW-bedrag wordt als 

korting gegeven. Deze korting is een advieskorting. 

 Het is wettelijk verplicht om op iedere aankoop BTW in rekening te brengen, dus ook op de 

auto’s aangekocht tijdens deze tijdelijke ‘Rij BTW Vrij’-actie bij Wensink Mercedes-Benz.  

Uw effectieve korting is 17,36%. Klik hier voor een rekenvoorbeeld. 

 Het voordeel geldt niet op extra accessoires. 

 De BTW wordt verwerkt in het kortingsbedrag. 

 Het voordeel geldt op de verkoopadviesprijs incl. BTW, exclusief BPM, kosten rijklaar maken 

en de wettelijk verplichte bijdragen. 

 De korting wordt niet gegeven op de afleverkosten voor het rijklaar maken van de auto. 

 Wijzigingen in constructie en uitvoering, alsmede drukfouten zijn voorbehouden. 

Uitwerking rekenvoorbeeld Rij BTW Vrij-actie – o.b.v. een A-Klasse 160 (dergelijk model) 

Kostenpost:                                                                                   Bedrag: 

Fiscale waarde A-Klasse 160                                                        € 27.796,- 

Kosten A-Klasse 160 (incl. rijklaar maken)                             € 28.904,- 

Fiscale waarde                                                                                  € 27.796,- 

BPM-bedrag                                                                                      €   5.411,- minus 

                                                     ------------- 

                                                                                                                € 22.358,- 

Berekeningsformule BTW 

(€ 22.358,- x 100/121)                                                                     € 18.478,- 

Netto cataloguswaarde A-Klasse 160 excl. BTW                  € 18.478,- 

Uw BTW-kortingsbedrag:                                                             €   3.880,- (= 17,36% van € 22.358,-) 

Opgevoerde korting in de offerte / order:                             €  3.880,- 

 

Let op! Dit is een rekenvoorbeeld m.b.t. een dergelijk model! Hier kunnen geen rechten aan ontleend 

worden. 

*Vraag uw verkoopadviseur naar de berekening, die van toepassing is op het door u gekozen model. 

 

 



 

 

Rekenvoorbeeld: 

Stel: een nieuwe A-Klasse (uit voorraad) kost  incl. rijklaar maken € 28.904,-. De fiscale waarde van de 

auto is: € 27. 796,- minus BPM-bedrag á € 5.411,-  = € 22.358,- / 1,21  = € 18.478,- = netto 

catalogusprijs.  BTW-bedrag op basis van het voorbeeld = € 3.880,-. Dit bedrag wordt als korting 

opgevoerd in de offerte / order.  Uw effectieve korting is 17,36% over de netto catalogusprijs. 

 

 


