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AUTOVERKOPEN ONDERWEG  AUTOVERKOPEN ONDERWEG

Wil je je auto verkopen? En geen zin in gedoe? Of ben je juist van plan een nieuwe aan te schaffen, 
maar heb je niet het volledige aankoopbedrag achter de hand? In beide gevallen biedt de ANWB je 
de helpende hand.

Tekst: Marc Erwich | Beeld: ANWB Beeldbank en Freo

ANWB Autoverkoopservice en autofinanciering

In theorie is het simpel, maar de praktijk is 
weerbarstiger: je auto verkopen. Zo wemelt 
het weliswaar van de autoverkoopsites, maar 
hoe weet je welke website betrouwbaar is? 
En nog belangrijker, kun je de potentiële 
kopers wel vertrouwen? Komt ‘Peter uit 
Purmerend’ wel opdagen? Waarom wil hij in 
twee termijnen betalen? Wie is hij eigenlijk in 
hemelsnaam? En waarom duurt het allemaal 
zo lang? Kortom, voor je het weet ben je een 
(verkoop)illusie armer en een tijdrovende 
teleurstelling rijker. 

Geen gedoe, wel gegarandeerde 
verkoop
Dan maar naar de garage. De tweedehands 
autohandelaar garandeert je een ‘topprijs’, 
maar zijn ‘ultieme bod’ blijkt niet meer dan een 
fooi. Kon je je auto maar verkopen zonder het 
geleur op internet, het getouwtrek over de 
inruilprijs en al die vaag geïnteresseerden. 
Goed nieuws: dat kan. Want met de ANWB 
Autoverkoopservice verkoop je razendsnel, 

zonder gedoe en gegarandeerd je auto. ‘Het 
enige dat leden hoeven te doen, is op onze site 
hun autogegevens invullen en wat foto’s 
uploaden’, legt productmarketeer Mirjam van 
der Esch uit. ‘Wij zorgen ervoor dat achter de 
schermen een bod op jouw auto wordt gedaan, 
door een geselecteerd netwerk van ruim 70.000 
autobedrijven uit 31 Europese landen.’ 

Deal or no deal?
Ook in het vervolg neemt de ANWB alles voor 
je uit handen. Zo ontvang je binnen twee 
werkdagen per mail de hoogste bieding. 
Akkoord? Dan heb je feitelijk je auto 
verkocht, betaal je servicekosten vanaf 
€ 29,95,- en lever je je wagen in bij een van 
de Hertz-inleverpunten, verspreid over heel 
Nederland. De ANWB regelt al het 
papierwerk en binnen twee dagen staat het 
geld op je rekening. 
Klus geklaard!

Meer weten? anwb.nl/autoverkoopservice

 Psst…
auto (ver)kopen? 

B
R

O
N

: F
R

EO
 2

01
6

Gratis tankpas 
Ben je ANWB-lid en sluit je een 
autolening af bij Freo? Dan ontvang 
je gratis een tankpas van € 75,-. 
Kijk voor de actievoorwaarden op 
freo.nl/anwb

Motor, boot, caravan of camper 
Bij Freo kun je behalve voor een auto 
ook een lening afsluiten om je 
gedroomde motor, boot, caravan of 
camper te bekostigen. In deze 
infographic (zie rechts) vind je het 
gemiddelde leenbedrag per 
vervoersmiddel en zie je de 
populariteit per leeftijdsgroep.

‘Helemaal tevreden’ 
‘Ik ben helemaal tevreden met de 

gang van zaken bij de ANWB 
Autoverkoopservice: geen gedoe aan 

de deur en discussies over zaken 
waar ik geen verstand van heb.’ 

Meneer de Jager, Groningen. 

Auto kopen?
Ook het kopen van een nieuwe auto kan je in 
eerste instantie heel wat (financiële) 
kopzorgen opleveren. Want hoe ga je die 
gewenste bolide betalen? Een nieuwe 
personenauto kost gemiddeld zo’n € 25.000,-; 
niet een bedrag dat je zomaar op tafel legt. 
Daarom is het verstandig om financieel een 
goede afweging te maken. Spaarpot 
openbreken? Doorsparen? Leasen? Of lenen? 
Als je de voor- en nadelen op een rijtje hebt 
gezet, is het makkelijker om een keuze te 
maken.

Verstandig lenen!
Is voor jou een autolening de beste optie? 
Kies dan voor een voordelige lening die past 
bij jouw persoonlijke en financiële situatie. 
De leenpartner van de ANWB schept daarom 
graag van tevoren duidelijkheid over de 
kosten en voorwaarden. Daarnaast kun je 
altijd boetevrij aflossen. Zodat je de lening 
ook echt kunt betalen. Voor Freo – specialist 
in online lenen – is dit vanzelfsprekend. 
Zonder verrassingen achteraf. Zo vind je op 
de website freo.nl/anwb een tool waarmee je 
berekeningen kunt maken op basis van jouw 
wensen. Handig, want op deze manier 
bereken je razendsnel je maandbedrag en zie 
je wat de financiële gevolgen zijn. En kun jij 
bepalen of de lening je letterlijk en figuurlijk 
op weg helpt. 
Meer weten? anwb.nl/auto/financieren

‘Alles geregeld’ ‘
Vorige week 

telefonisch mijn 
offerte met Freo doorgenomen, 

vandaag alles al geregeld. Dank u 
voor de zeer fijne en professionele 

manier van communiceren.’ 
De heer Roskam, Tilburg.


