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Eigen werkplaats 
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Inruil van uw huidige auto 

Bel ons: 0180-66 15 51                                                                  Tiendweg W. 14 - 2941 EP - Lekkerkerk 

Lease je brommobiel 
Rijden voor een vast bedrag per maand 

 
Hoe fijn is het, om in een nieuwe brommobiel te kunnen rijden, zonder dat je de zorgen 
hebt over de aanschafprijs of onderhoudskosten. 
 
Het model kiezen waar u zich prettig in voelt. En de rest wordt voor u geregeld. 
Geen vragen over de verzekering. U hoeft alleen maar te tanken. 
 
 

Maak de juiste keuze bij ons in de showroom. 

 

Om zeker te weten dat u de juiste keuze maakt nodigen we u uit om zelf in onze 
showroom te komen kijken naar de verschillende modellen. 
Het maakt nml. echt verschil of u kiest voor een Microcar Due met Progress motor, of dat 
u kiest voor een uitvoering met de DCi motor, stuurbekrachtiging en airco. Zoals b.v. de 
MGo Must DCi Sun of MGo X DCi Sun. De Ligier JS60 is van nog eens van een heel andere 
orde. 
 
 

Kort de voorwaarden 
 
U leaset de brommobiel voor een periode van 2 of 3 jaar. Afhankelijk van het tarief 
waarvoor u kiest rijdt u maximaal 5.000 of 10.000 km per jaar. Mocht u meer rijden dan 
zijn de kosten hiervan € 0,22 per meer gereden kilometer. De km-stand van de 
brommobiel mag in die 2 jaar niet boven de 30.000 km komen. 
Vooraf betaalt u een borg van 2x de maandtermijn. 
Het eigen risico bij schade is € 750,--. Rijdt u binnen het jaar een 2e schade, dan heeft u 
een eigen risico van € 1.000,--. 
U kunt er ook voor kiezen de brommobiel excl. de verzekering te leasen. U bent dan 
verplicht de brommobiel WA-casco te verzekeren via Biesbosch assuradeuren. 
 
In het geval u 24 jaar of jonger bent, of 80 jaar en ouder dan gelden er een aantal 
afwijkende voorwaarden. 
In het geval u 24 jaar of jonger bent, is het lease bedrag per maand € 52,-- duurder. Het 
eigen risico bij een 1e schade geval is dan € 825,-- ipv € 750,--. U kunt de brommobiel dan 
ook niet leasen excl. de verzekering. 
Vanaf een leeftijd van 80 jaar heeft u een eerste aanbetaling van € 2750,-- . 
De leaseprijs per maand gaat dan € 40,-- omlaag. 
 
 
 
Meer weten? Kijk op een van onze sites, www.Brommobiel.nl, of 
www.BrommobielRotterdam.nl voor meer  informatie. Of kom kijken in onze showroom. 

http://www.brommobiel.nl/
http://www.brommobielrotterdam.nl/
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Lease je brommobiel 
De prijslijst –incl. verzekering- 

Microcar MGo Must  

 

 Max. 5.000 km 
per jaar rijden 

Max. 10.000 km 
per jaar rijden 

Progress 2 jaar lease € 389,54  p/mnd € 450,52 p/mnd 
 3 jaar lease € 376,18  p/mnd € 434,76 p/mnd 
    
DCi Sun 2 jaar lease € 443,25 p/mnd € 526,66 p/mnd 

3 jaar lease € 421,37 p/mnd € 502,13 p/mnd 

Ligier JS60  

 

 Max. 5.000 km 
per jaar rijden 

Max. 10.000 km 
per jaar rijden 

Chic  2 jaar lease € 496,12 p/mnd € 572,99 p/mnd 
3 jaar lease € 465,09 p/mnd € 538,73 p/mnd 

    
Ultimate 2 jaar lease € 496,12 p/mnd € 572,99 p/mnd 

3 jaar lease € 465,09 p/mnd € 538,73 p/mnd 
 

 


