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Zakelijk voordelig
Ook als je zakelijk rijdt heeft een elektrische auto zijn 
voordelen. Zo betaal je bij een elektrische auto niet 
22%, maar slechts 4% bijtelling (tot een bedrag van 
€ 50.000). Bij een auto van € 45.000 scheelt dit je 
maar liefst € 257 per maand. Dat is ruim € 3.000 
per jaar. 

Geen CO2 uitstoot
Is het je al eens opgevallen dat een elektrische auto 
geen uitlaat heeft? Dat is ook helemaal niet nodig. 
In tegenstelling tot auto’s die op brandstof rijden, 
stoot een elektrische auto namelijk geen CO2 uit. 
Er worden geen fossiele brandstoffen verbrand, 
waardoor er ook geen uitlaatgassen vrijkomen. In 
een volledig elektrische auto of waterstofauto rijd je 
dus echt 100% emissievrij. Wat een stuk beter is voor 
het milieu.

Goedkoper in onderhoud
Omdat een elektrische auto minder bewegende 
onderdelen bevat die periodiek vervangen hoeven 
te worden, zal je zien dat je ook op het gebied van 
onderhoud flink zal gaan besparen. Zo bevat een 
elektrische auto geen oliefilters, bougies, luchtfilters 
en distributieriem die door slijtage vervangen 
moeten worden. En zijn monteurs vaak minder lang 
met het onderhoud bezig, wat tijd en geld scheelt. 

Onweerstaanbaar
Conclusie: Elektrisch rijden is superaantrekkelijk. 
Je spaart je portemonnee én het milieu. Wil je 
nog meer te weten komen over de voordelen van 
elektrische auto’s? Klik dan hier.

Goedkoper dan tanken
Een elektrische auto rijdt niet op brandstof maar 
op energie uit batterijen. Wat betekent dat je de 
auto niet langer voltankt maar oplaad. En dat 
kan behoorlijk in kosten schelen. Voor een volledig 
opgeladen KONA Electric bijvoorbeeld, ben je nog 
geen € 20 kwijt. Terwijl je voor een vergelijkbare 
KONA op benzine, voor hetzelfde aantal kilometers 
ongeveer € 43 kwijt zou zijn. 

Geen BPM
Wanneer je een nieuwe auto koopt, betaal je 
eenmalig belasting. BPM noem je dat. De hoogte 
van de BPM wordt door de belastingdienst 
gebaseerd op de uitstoot van de auto. Simpel 
gezegd: hoe schoner de auto, hoe minder BPM je 
betaalt. Wat voor een elektrische auto dus goed 
uitpakt. Zo betaal je voor een volledig elektrische 
auto tot en met 2021 zelfs helemaal geen BPM.

Geen wegenbelasting
Ben je in bezit van een auto? Dan betaal je 
wegenbelasting. Hoeveel je aan wegenbelasting 
betaald hangt af van een aantal dingen. De 
provincie waar je woont bijvoorbeeld, maar ook 
het gewicht van je auto en de brandstof waar het 
op rijdt zijn bepalend. Hierbij geldt: hoe lichter en 
milieuvriendelijker de auto, hoe lager het bedrag.  
En rijd je een volledig elektrische auto? Dan betaal je 
niets. Nog een voordeel van elektrisch rijden.
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Win energie terug
Wanneer je je voet van het gaspedaal haalt in een 
elektrische auto, remt de auto af. Hiermee wek je 
elektrische energie op. Energie die weer gebruikt 
wordt op het moment dat je optrekt, regeneratief 
remmen noem je dat. Door regeneratief te remmen, 
gebruik je de actieradius zo efficiënt mogelijk.  

Elektrisch rijden heeft heel veel voordelen. Zo profiteer je als consument of als zakelijk 
rijder van fiscaal voordeel en is het beter voor het milieu. Lees hier alles 
over de voordelen.

Wat zijn de voordelen van elektrisch rijden?
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http://www.hyundai.nl/elektrisch/rijden
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