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De goedkoopste auto van Nederland 
 
Informatiebron 1: Advertentie Daihatsu Cuore 
 

 
 
 
Wist u dat Daihatsu de kroon spant  
wanneer we praten over een laag  
aanschafbedrag, minimaal onderhoud  
en een hoge restwaarde? 
 
Daarom durft Daihatsu als enige wél 
een gegarandeerde restwaarde af te 
geven. Bijvoorbeeld voor de Daihatsu 
Cuore 1.0 12V Kyoto met een 
actieprijs van € 7.498. Bij aankoop 
tijdens de Daihatsu-summersale kost 
deze Cuore u bij inruil na 24 maanden 
omgerekend slechts € 2.024! 
 

Bovendien is de Cuore de zuinigste 
benzine-auto met een verbruik van 
slechts 1 liter op 16,9 km. 
 
En zo blijft de Daihatsu Cuore op alle 
fronten de goedkoopste auto van 
Nederland. 
 
Ga naar de Daihatsu-dealer en vraag 
naar de voorwaarden. 
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Hoe gaan we sparen? 
 
Informatiebron 2: Spaarrekeningen bij de Postbank 
 

 
 
Plusrekening: 
- Rente 1,1% 
- Geen minimum inleg 
- 100% opnamevrijheid 
 
Kapitaalrekening: 
- Minimum inleg € 1.000 
- Rentepercentage: 
 Bij de kapitaalrekening wordt het saldo in twee delen gesplitst: 
• Over het bedrag tot en met € 2.250 wordt 1,25% rente gegeven. 
• Over het bedrag boven € 2.250 wordt 1,7% rente gegeven. 

- 100% opnamevrijheid 
 
Internetsparen: 
- Rente 2,5% 
- Minimum inleg € 2.000 
- Tot € 100.000 vrij opnemen 
- Storten en opnemen alleen via internet 
 
Spaardeposito's: 
Vaste looptijd: rentepercentage: 
1 jaar   1,5% 
2 jaar   1,8% 
3 jaar   2,0% 
4 jaar   2,2% 
 
- Minimum inleg € 3.500 
- Bij tussentijds opnemen 0,5% retourrente (boeterente) over het opgenomen 
  bedrag, inclusief de rente. 
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Begrotingsdiscipline 
 
Informatiebron 3: Rijksbegroting 2006 
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Consumptie, productie en milieu 
 
Informatiebron 4: Geschatte samenstelling van het dieselwagenpark in 
2008 en de bijbehorende roetuitstoot  
 
 0 tot 2 jaar 2 tot 4 jaar 4 tot 6 jaar 6 jaar en ouder 
Aantal personen- en 
vrachtauto’s 

 
1 miljoen 

 
1,5 miljoen 

 
0,75 miljoen 

 
0,75 miljoen 

Gemiddelde uitstoot per 
auto per 1000 kilometer 

 
9 gram 

 
11 gram 

 
14 gram 

 
18 gram 

Gereden kilometers per 
auto gemiddeld per jaar 

 
33.000 

 
32.000 

 
30.000 

 
26.000 

 
 
Informatiebron 5 
 
Vanaf 1 juni 2005 wordt de aankoop van een nieuwe dieselauto met een zeer 
lage roetuitstoot fiscaal gestimuleerd met een korting van € 600 op de Belasting 
op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM).  
De ANWB vindt dit niet genoeg. De ANWB vindt dat de overheid ook subsidie 
moet geven als er in bestaande dieselauto’s een roetfilter wordt ingebouwd. De 
overheid overweegt dit te gaan doen. 
 
 

einde  


