
ROLLS ROYCE GHOST





ROLLS ROYCE GHOST
In deze brochure omschrijven we deze Rolls Royce Ghost,  we laten 
enkele finacieringsvoorbeelden zien en leggen uit hoe een financie-
ring in zijn werk gaat. En we vertellen u nog wat extra’s over de Rolls 
Royce. 
Verder vertellen we wat er allemaal gebeurt met de Rolls Royce voor 
aflevering en welke garantie mogelijkheden er zijn.

Als je voor het hoogst haalbare gaat voor jezelf, dan is nu het mo-
ment daar om deze Rolls te bemachtigen. Maak vandaag een per-
soonlijke afspraak om hem te aanschouwen met Jean-Luc Piters, 
Luc Meertens of Erwin Dicker. We begeleiden u graag bij de investe-
ring in dit 8e wereldwonder.



FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Investering
Aanbetaling
Termijn mnd
Slotsom
Per maand

€ 139.000
€             0

72
€ 550.000
€ 5 2.200

€ 165.810
€ 129.190

72
€ 550.000
€ 5 1.884

€ 168.190
€             0

72
€             0
€ 5 2.200

ZAKELIJK
zonder bpm en btw

ZAKELIJK
financiering en privé rijden

PRIVÉ

€ 195.000
€             0

72
€ 550.000
€ 5 2.200

financiering
PRIVÉ

BE BE NL  NL

Voor persoonlijk 
advies kun u ons  
altijd bereiken.







GESCHIEDENIS
At 60 miles an hour the loudest noise in this new Rolls Royce 
comes from the electric clock.

Zo adverteerde begin jaren ’60 reclamegoeroe David Ogilvy voor 
Rolls Royce. Hoe kun je reclame maken voor Rolls Royce? We weten 
immers dat het het beste is, dus dat hoeven we niet te zeggen.

Prachtig dat de Rolls Royce toen al zo stil was. Deze Ghost, die van 
een bekende Nederlander geweest is, heeft zijn eerste inschrijving 
in 2016 gehad. Genoten heeft hij ervan. Deze auto is niet voor het 
gewone publiek, maar voor levensgenieters die uitsluitend genoe-
gen nemen met het beste, en dat ook waar maken.





OVER ONS
Mijn naam is Erwin Dicker en importeer 
inmiddels 12 jaar Amerikaanse pickups. 
We hebben een showroom van 5000m² 
en meer dan 50 pickups op voorraad. 
Naast mijn passie voor pickups heb ik 
ook altijd een sterk gevoel voor het luxe 
segment auto’s gehad. Zoals Range 
Rover, Bentley, Aston Martin, Rolls Ro-
yce… Een paar maanden geleden heb 
ik er voor gekozen om dit segment in 
te gaan. Ik rij er zelf in, én verkoop ze. 
Iedere morgen als ik naar Maastricht rij, 
is een beleving. Het is voor mij een uitje 
geworden om naar het bedrijf te rijden. 
Ik geniet er écht van! 



WAAROM EEN ROLLS ROYCE
Komt een Rolls voorbijrijden dan voelt menige autoliefhebber mi-
nimaal een klein scheutje mysterieuze adrenaline door zijn bloed 
gaan. Wie zou dat zijn? Iemand die veeleisend is voor zichzelf. Een 
bekendheid, een succesvolle zakenman of vrouw? En vaak is dat ook 
zo. We kunnen het beamen. Voel eens met de hand aan de vloer-
bedekking, achterin zit je gewoon business class of meer. Entertain-
ment, navigatie, een mooi afgewerkte werktafel, privacy glas... Met 
een druk op de knop sluit je de achterdeur, die andersom schar-
niert dan bij gewone auto’s. Als je in- en uitstapt begrijp je waarom. 
De paraplu’s, zo attent.

Of je je nu laat rijden of zelf rijdt, je voelt de endorfine, het geluk-
shormoon, gegarandeerd. Elke keer weer opnieuw is de beleving 
gelukszalig.





HEB JE VRAGEN?
bel of mail 

Je zal wel begrijpen dat de prijs vast is,  

ik vind het niet erg om er nog een tijdje mee te rijden.


