
Model Uitvoering Handgeschakeld Zitplaatsen Motor

VISIA 13.550,00 2.845,50 3.820,07 20.215,57

OPTIMA 14.800,00 3.108,00 4.291,32 22.199,32

BUSINESS 15.800,00 3.318,00 4.668,32 23.786,32

VISIA 15.230,00 3.198,30 6.009,43 24.437,73

OPTIMA 16.480,00 3.460,80 6.480,68 26.421,48

BUSINESS 17.480,00 3.670,80 6.857,68 28.008,48

OPTIMA 17.260,00 3.624,60 6.774,74 27.659,34

BUSINESS 18.260,00 3.834,60 7.151,74 29.246,34

Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW*
BTW bedrag  BPM bedrag

Consumenten 
adviesprijs incl. 

BPM/BTW*

305,00 64,05 114,99 484,04

Visibility pack: Achteruitrijcamera en mistlampen (alleen op OPTIMA) 300,00 63,00 113,10 476,10

250,00 52,50 94,25 396,75

Passagiersairbag en zijairbags (alleen op OPTIMA en BUSINESS) 300,00 63,00 113,10 476,10

200,00 42,00 75,40 317,40

Bedrag
excl. BTW

BTW Legekosten Totaal (incl. BTW)

Kosten rijklaar maken** 538,84 113,16 39,00 691,00

Afleverpakket*** 144,63 30,37 nvt 175,00
* Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset
De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken deel II op het postkantoor bedragen € 9,98 waarvan € 6,06 BTW vrij en € 3,92 incl. BTW

1.6 Benzine 110 pk

1.5dCi 90 pk Diesel

BUSINESS

Uitrusting

ABS, EBD, EBA, ESP, bestuurdersairbag, stalen separatiewand, boordcomputer, startonderbreker, radio voorbereiding, 14 inch stalen velgen, 6 haken in laadruimte,  
elektrische ramen, elektrische spiegels, centrale portiervergrendeling, laadvloerbescherming rubber, sjorhaken op rails, wieldoppen en reservewiel

VISIA + radio/cd/USB met bluetooth, cruise control en speedlimiter, handmatige airconditioning

OPTIMA + licht- en regensensor, I-key, mistlampen, Nissan Connect navigatiesysteem met achteruitrijcamera

Uitvoering

VISIA

OPTIMA

2
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NISSAN PRIJSLIJST mei 2017 (Euro6)

Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW*
BTW bedrag

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

DE BPM
Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen “1992” (BPM) ingevoerd.
BPM TARIEF BESTELAUTO’S
De BPM wordt berekend over de netto catalogus prijs.
De BPM voor 2017 bedraagt:
De grondslag bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs minus € 1,283 voor de benzinemodellen, en 37,7% van de netto 
catalogusprijs plus € 273 voor de dieselmodellen.
Indien van toepassing is de korting voor een roetfilter verwerkt in de BPM berekening. 
De BPM wordt op hele Euro’s (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond 
op deze prijslijst weergegeven.
BPM APART VERMELDEN OP DE FACTUUR
Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag worden vermeld. Dit geldt zowel 
voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is 
het raadzaam de factuur te bewaren.
DE BTW (21%)
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGBIJDRAGE: 
VOOR ALLE MODELLEN € 42,50 INCL. BTW.
Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage  een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI 
Vereniging per op naam gesteld voertuig. 
Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de 
autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is niet langer alleen op demontage 
gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van 
hergebruik te bereiken. Op initiatief van de RAI Vereniging wordt een verwijderingsbijdrage per op naam gesteld voertuig 
in rekening gebracht om het project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te 
dragen.

DISCLAIMER

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken deel 1. (€ 39,00 BTW-vrij)

Pakketten op NV200 VAN:
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Consumentenprijs

Metallic lak

NV200 VAN 4 deuren (met 1 schuifdeur)

 BPM bedrag

Tweede schuifdeur

Ramenpakket (Cargo pack 2) :  Achterdeuren met raam, ruitenwisser, verwarming en achteruitkijkspiegel en 
tussenschot met raam (alleen op OPTIMA en BUSINESS)

Opties op NV200 VAN:

1.5dCi 110 pk Diesel

N
V

2
0

0
 V

A
N



Model Uitvoering Handgeschakeld Zitplaatsen Motor

1.5dCi 90PK 5 24.730,00 5.193,30 9.590,93 39.514,23

1.5dCi 110PK 6 25.510,00 5.357,10 9.884,99 40.752,09

1.5dCi 90PK 5 25.730,00 5.403,30 9.967,93 41.101,23

1.5dCi 110PK 6 26.510,00 5.567,10 10.261,99 42.339,09

                    

Netto 
catalogus 

adviesprijs excl. 
BPM/BTW*

BTW bedrag  BPM bedrag
Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

300,00 63,00 113,10 476,10

250,00 52,50 94,25 396,75

300,00 63,00 113,10 476,10

600,00 126,00 226,20 952,20

1.440,00 302,40 542,88 2.285,28

1.390,00 291,90 524,03 2.205,93

1.495,00 313,95 563,62 2.372,57

515,00 108,15 194,16 817,31

-4.940,00 -1.037,40 -1.862,38 -7.839,78

-290,00 -60,90 -109,33 -460,23

Bedrag excl. 
BTW en leges

BTW bedrag
Legeskosten 

deel 1
Totaal (incl. 

BTW)

Kosten individuele keuring RDW** 250,00 52,50 nvt 302,50

Kosten rijklaar maken*** 538,84 113,16 39,00 691,00

Afleverpakket**** 144,63 30,37 nvt 175,00
* Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken/tenaamstelling kenteken. Alle prijzen zijn in euro's. 

**** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset
De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken deel II op het postkantoor bedragen € 9,98 waarvan € 6,06 BTW vrij en € 3,92 incl. BTW

BUSINESS

2 Diesel

Passagiersairbag en zijairbags

Opties op NV200 Fridge:

Metallic lak

Carrier koelunit (0 graden)

Carrier koelunit (0 graden)

OPTIMA

DE BPM
Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen “1992” (BPM) ingevoerd.
BPM TARIEF BESTELAUTO’S
De BPM wordt berekend over de netto catalogus prijs.
De BPM voor 2017 bedraagt:
De grondslag bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs minus € 1,283 voor de benzinemodellen, en 37,7% van de netto catalogusprijs plus € 273 voor de 
dieselmodellen.
Indien van toepassing is de korting voor een roetfilter verwerkt in de BPM berekening. 
De BPM wordt op hele Euro’s (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.
BPM APART VERMELDEN OP DE FACTUUR
Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers 
en particulieren. Omdat het oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de factuur te bewaren.
DE BTW (21%)
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGBIJDRAGE: 
VOOR ALLE MODELLEN € 42,50 INCL. BTW.
Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage  een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI 
Vereniging per op naam gesteld voertuig. 
Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de 
autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is niet langer alleen op demontage 
gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van 
hergebruik te bereiken. Op initiatief van de RAI Vereniging wordt een verwijderingsbijdrage per op naam gesteld voertuig 
in rekening gebracht om het project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te 
dragen.

DISCLAIMER

** De Kosten individuele keuring omvatten: het keuren van de NV200 Fridge bij het RDW en het verkrijgen van het bijbehorende COC-document 
*** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken deel 1. (€ 39,00 BTW-vrij)

Consumentenprijs

 BPM bedrag

BUSINESS OPTIMA + licht- en regensensor, I-key, mistlampen, Nissan Connect navigatiesysteem met achteruitrijcamera
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Tussenvloer in midden

2 aluminium planken aan linkerkant met kabel

Aluminium vloerbescherming met rails

Aluminium vloerbescherming, brede drempel en tweede afvoergat in de vloer

NV200 VAN 4 deuren (met 1 schuifdeur) 

Vergrendeling van de zijdeur zodat koelcel alleen via achterdeuren geopend kan worden

Pakketten op NV200 Fridge:

OPTIMA
ABS, EBD, EBA, ESP, bestuurdersairbag, stalen separatiewand, boordcomputer, startonderbreker, radio voorbereiding, 14 inch stalen velgen, 6 haken in laadruimte, reservewiel, elektrische ramen, 
elektrische spiegels, centrale portiervergrendeling, cruise control en snelheidsbegrenzer, radio-cd met bleutooth , stuurwielbediening, laadvloerbescherming rubber, sjorhaken op rails, wieldoppen, 
mistlampen en handmatige airconditioning

NISSAN PRIJSLIJST mei 2017 (Euro6)

Isolerende gordijnen in plastic voor achterdeuren en zijdeur

Zonder koelinstallatie CARRIER (enkel voorzien van isolatie)

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

Netto 
catalogus 

adviesprijs excl. 
BPM/BTW*

BTW bedrag

Opties koelgedeelte:

Visibility pack: Achteruitrijcamera en mistlampen (alleen op OPTIMA)

Uitvoering Uitrusting


