
Model Motor Uitvoering Aandrijving Versnellingsbak Zitplaatsen
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Diesel

2.3 dCi 160pk
VISIA 4WD Manueel 2 25.055,00 5.261,55 9.713,46 40.030,01

Model Motor Uitvoering Aandrijving Versnellingsbak Zitplaatsen

VISIA 25.635,00 5.383,35 9.932,12 40.950,47

ACENTA 27.395,00 5.752,95 10.595,64 43.743,59

N-CONNECTA 30.195,00 6.340,95 11.651,24 48.187,19

TEKNA 31.185,00 6.548,85 12.024,47 49.758,32

KC / KC CC 600,00 126,00 226,20 952,20

KC / KC CC 650,00 136,50 245,05 1.031,55

KC / KC CC 415,00 87,15 156,46 658,61

KC / KC CC 825,00 173,25 311,03 1.309,28

KC 85,00 17,85 32,05 134,90

KC 125,00 26,25 47,13 198,38

KC 615,00 129,15 231,86 976,01

KC 490,00 102,90 184,73 777,63

761,93 160,00 39,00 960,93

144,63 30,37 nvt 175,00

* Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken/tenaamstellen kenteken. Alle prijzen zijn in euro's. 

Trekhaak vast 13-polig (Acenta/N-Connecta/Tekna)

DISCLAIMER

Metaallak

Cabinebescherming op de laadbak (Guard Frame) (Visia/Acenta)

Differentieelblokkering achter (Visia/Acenta/N-Connecta/Tekna)

Manuele airconditioning met pollenfilter (Visia)

Verchroomde achterbumper met opstap (Acenta)

Utility pack: C-channel + trekhaak vast 13-polig (Visia)

Legeskosten deel 1 Totaal (incl. BTW)

Premium metaallak

BTW bedrag  BPM bedrag

NISSAN PRIJSLIJST april 2018 (MY18.5)
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Consumentenprijs

2
Diesel

2.3 dCi 160pk
Manueel

 BPM bedrag

 BPM bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

BTW bedrag

BTW bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Opties

4WD

Consumentenprijs

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

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 2018 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.

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

***  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 € 10,10 waarvan € 6,10 BTW vrij en € 4,04 incl. BTW

Kosten rijklaar maken**

Afleverpakket***

RECYCLINGBIJDRAGE: 

VOOR ALLE MODELLEN € 40,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage niet langer een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer, 

maar een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de autobranche 

(RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van Auto Recycling Nederland 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.
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 Bedrag excl. BTW

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

BTW bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW



Model Motor Uitvoering Aandrijving Versnellingsbak Zitplaatsen

VISIA 28.050,00 5.890,50 10.842,57 44.783,07

ACENTA 29.810,00 6.260,10 11.506,09 47.576,19

N-CONNECTA 32.610,00 6.848,10 12.561,69 52.019,79

TEKNA 33.560,00 7.047,60 12.919,84 53.527,44

ACENTA 31.310,00 6.575,10 12.071,59 49.956,69

N-CONNECTA 34.110,00 7.163,10 13.127,19 54.400,29

TEKNA 35.060,00 7.362,60 13.485,34 55.907,94

ACENTA 32.810,00 6.890,10 12.637,09 52.337,19

N-CONNECTA 35.610,00 7.478,10 13.692,69 56.780,79

TEKNA 36.560,00 7.677,60 14.050,84 58.288,44

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

650,00 136,50 245,05 1.031,55

415,00 87,15 156,46 658,61

825,00 173,25 311,03 1.309,28

85,00 17,85 32,05 134,90

125,00 26,25 47,13 198,38

615,00 129,15 231,86 976,01

490,00 102,90 184,73 777,63

350,00 73,50 131,95 555,45

1.320,00 277,20 497,64 2.094,84

1.690,00 354,90 637,13 2.682,03

2.190,00 459,90 825,63 3.475,53

761,93 160,00 39,00 960,93

144,63 30,37 nvt 175,00

* Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken/tenaamstellen kenteken. Alle prijzen zijn in euro's. 

Totaal (incl. BTW)

Kosten rijklaar maken**

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 2018 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 € 40,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage niet langer een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer, 

maar een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de autobranche 

(RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van Auto Recycling Nederland 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.

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken deel 1. (€ 39,00 BTW-vrij)
***  Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset

****  De Veth ombouw omvat de ombouw van de auto naar de BPM-vrije uitvoering, de RDW-keuring van de auto en het transport van de auto naar de dealer.
De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken deel II op het postkantoor bedragen € 10,10 waarvan € 6,10 BTW vrij en € 4,04 incl. BTW

DISCLAIMER

Afleverpakket***

Premium Leather Pack: lederen interieur & elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met elektrische 

lendensteunregeling + schuifdak (DC Tekna)

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag  BPM bedrag

 Bedrag excl. BTW BTW bedrag
Legeskosten 

deel 1

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*
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t) OMBOUW (Nu als accessoire)

Snoeks ombouw naar VAN: verwijdering achterbank + plaatsing tussenschot + 

afwerking achterwand en hoedenplank

(Double Cab VAN (grijs kenteken))****

Cabinebescherming op de laadbak (Guard Frame) (Visia/Acenta)

Verchroomde achterbumper met opstap (Acenta)

Utility pack: C-channel + trekhaak vast 13-polig (Visia)

Trekhaak vast 13-polig (Acenta/N-Connecta/Tekna)

Achteruitrijsensoren (4x sensoren) (DC Tekna)

Leather Pack: lederen interieur (stoelen, versnellingspook, handrem) & elektrisch verstelbare 

bestuurdersstoel met elektrische lendensteunregeling (DC Tekna)

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag  BPM bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*
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Opties

Metaallak

Premium metaallak

Differentieelblokkering (Diff lock) achter (Visia/Acenta/N-Connecta/Tekna)

Manuele airconditioning (Visia)
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2.3 dCi 160pk

4WD

Manueel

5

Diesel

2.3 dCi 190pk

Automaat

NISSAN PRIJSLIJST april 2018 (MY18.5)

Consumentenprijs

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag  BPM bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*



Model Motor Uitvoering Aandrijving Versnellingsbak Zitplaatsen

VISIA 28.050,00 5.890,50 10.842,57 44.783,07

ACENTA 29.810,00 6.260,10 11.506,09 47.576,19

N-CONNECTA 32.610,00 6.848,10 12.561,69 52.019,79

TEKNA 33.560,00 7.047,60 12.919,84 53.527,44

ACENTA 31.310,00 6.575,10 12.071,59 49.956,69

N-CONNECTA 34.110,00 7.163,10 13.127,19 54.400,29

TEKNA 35.060,00 7.362,60 13.485,34 55.907,94

ACENTA 32.810,00 6.890,10 12.637,09 52.337,19

N-CONNECTA 35.610,00 7.478,10 13.692,69 56.780,79

TEKNA 36.560,00 7.677,60 14.050,84 58.288,44

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

650,00 136,50 245,05 1.031,55

415,00 87,15 156,46 658,61

825,00 173,25 311,03 1.309,28

85,00 17,85 32,05 134,90

125,00 26,25 47,13 198,38

615,00 129,15 231,86 976,01

490,00 102,90 184,73 777,63

350,00 73,50 131,95 555,45

1.320,00 277,20 497,64 2.094,84

1.690,00 354,90 637,13 2.682,03

6.000,00 1.260,00 2.262,00 9.522,00

761,93 160,00 39,00 960,93

144,63 30,37 nvt 175,00

* Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken/tenaamstellen kenteken. Alle prijzen zijn in euro's. 

 BPM bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

Kosten rijklaar maken**

Afleverpakket***

RECYCLINGBIJDRAGE: 

VOOR ALLE MODELLEN € 40,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage niet langer een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer, 

maar een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de autobranche 

(RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van Auto Recycling Nederland 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.

 Bedrag excl. BTW BTW bedrag
Legeskosten 

deel 1
Totaal (incl. BTW)

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken deel II op het postkantoor bedragen € 10,10 waarvan € 6,10 BTW vrij en € 4,04 incl. BTW

DISCLAIMER

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 2018 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.

***  Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset

****  De Veth ombouw omvat de ombouw van de auto naar de BPM-vrije uitvoering, de RDW-keuring van de auto en het transport van de auto naar de dealer.

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken deel 1. (€ 39,00 BTW-vrij)
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Trekhaak vast 13-polig (Acenta/N-Connecta/Tekna)

Premium Leather Pack: lederen interieur & elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met elektrische 

lendensteunregeling + schuifdak (DC Tekna)

OMBOUW (Nu als accessoire)

Veth ombouw naar VAN: verlenging + verhoging dak

(Double Cab VAN (grijs kenteken))****

N
A

V
A

R
A

 O
p

ti
e

s

Premium metaallak

Achteruitrijsensoren (4x sensoren) (DC Tekna)

Leather Pack: lederen interieur (stoelen, versnellingspook, handrem) & elektrisch verstelbare 

bestuurdersstoel met elektrische lendensteunregeling (DC Tekna)

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag

Cabinebescherming op de laadbak (Guard Frame) (Visia/Acenta)

Verchroomde achterbumper met opstap (Acenta)

Differentieelblokkering (Diff lock) achter (Visia/Acenta/N-Connecta/Tekna)

Manuele airconditioning (Visia)

Metaallak

Utility pack: C-channel + trekhaak vast 13-polig (Visia)

 BPM bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

5

Manueel

4WD

Opties

Diesel

2.3 dCi 190pk

AutomaatN
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NISSAN PRIJSLIJST april 2018 (MY18.5)

Consumentenprijs

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag  BPM bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

Diesel

2.3 dCi 160pk



Model Motor Uitvoering Aandrijving Versnellingsbak Zitplaatsen

VISIA 28.050,00 5.890,50 23.970,52 57.911,02

ACENTA 29.810,00 6.260,10 23.970,52 60.040,62

N-CONNECTA 32.610,00 6.848,10 23.970,52 63.428,62

TEKNA 33.560,00 7.047,60 23.970,52 64.578,12

ACENTA 31.310,00 6.575,10 23.970,52 61.855,62

N-CONNECTA 34.110,00 7.163,10 23.970,52 65.243,62

TEKNA 35.060,00 7.362,60 23.970,52 66.393,12

ACENTA 32.810,00 6.890,10 32.696,60 72.396,70

N-CONNECTA 35.610,00 7.478,10 32.696,60 75.784,70

TEKNA 36.560,00 7.677,60 32.696,60 76.934,20

600,00 126,00 0,00 726,00

650,00 136,50 0,00 786,50

415,00 87,15 0,00 502,15

825,00 173,25 0,00 998,25

85,00 17,85 0,00 102,85

125,00 26,25 0,00 151,25

615,00 129,15 0,00 744,15

490,00 102,90 0,00 592,90

350,00 73,50 0,00 423,50

1.320,00 277,20 0,00 1.597,20

1.690,00 354,90 0,00 2.044,90

761,93 160,00 39,00 960,93

144,63 30,37 nvt 175,00

* Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken/tenaamstellen kenteken. Alle prijzen zijn in euro's. 

Totaal (incl. BTW)

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag  BPM bedrag

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Bedrag excl. BTW BTW bedrag Legeskosten deel 1
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Opties:

Metaallak

Verchroomde achterbumper met opstap (Acenta)

Cabinebescherming op de laadbak (Guard Frame) (Visia/Acenta)
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Diesel

2.3 dCi 160pk

4WD

Manueel

5

Diesel

2.3 dCi 190pk

Automaat

NISSAN PRIJSLIJST april 2018 (MY18.5)

Consumentenprijs

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW bedrag  BPM 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 PERSONENAUTO’S

De BPM voor 2018 bedraagt: met ingang van 2013 bestaat de BPM uit een hoofdcomponent: Deze gebaseerd op grond van absolute CO2 uitstoot. 

De grondslag voor 2018 is een CO2-afhankelijke dieseltoeslag van € 87,38, per gram CO2-uitstoot boven de 63 g/km voor de dieselmodellen.

De CO2 uitstoot wordt per gram belast door middel van “schijven”; het tarief per schijf varieert van € 2 per g/km in de eerste tot € 458 g/km in de vijfde schijf. 

Voor elk personenvoertuig met een CO2 hoger dan 0 wordt een vast tarief van € 356 berekend.

Een vrijstelling van de BPM geldt alleen voor Elektrische voertuigen (uitstoot 0 gram).

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 € 40,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage niet langer een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer, 

maar een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de autobranche 

(RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van Auto Recycling Nederland 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.

Premium metaallak

Differentieelblokkering (Diff lock) achter (Visia/Acenta/N-Connecta/Tekna)

Manuele airconditioning (Visia)

Trekhaak vast 13-polig (Acenta/N-Connecta/Tekna)

Leather Pack: lederen interieur (stoelen, versnellingspook, handrem) & elektrisch verstelbare 

bestuurdersstoel met elektrische lendensteunregeling (DC Tekna)

Premium Leather Pack: lederen interieur & elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met elektrische 

lendensteunregeling + schuifdak (DC Tekna)

Utility pack: C-channel + trekhaak vast 13-polig (Visia)

Kosten rijklaar maken**

Afleverpakket***

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken deel 1. (€ 39,00 BTW-vrij)
***  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 € 10,10 waarvan € 6,10 BTW vrij en € 4,04 incl. BTW

Achteruitrijsensoren (4x sensoren) (DC Tekna)

DISCLAIMER


