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D A V E R O

€233 
PER MAAND

MINI COOPER CLUBMAN

HOE VRAAG JE EEN FINANCIERING AAN?

WAT IS DE ONDERHOUDSHISTORIE?

WAT ZIJN DE GEBRUIKERSSPOREN?

2018 - 75.000 KM - €21.990
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+31 (0)6 82 53 56 72
info@daveromaastricht.nl

+31 (0)43 204 13 84
www.daveromaastricht.nl

In dit magazine omschrijven we de opties van deze MINI, we 
laten enkele financieringsvoorbeelden zien en leggen uit 

hoe de financiering in zijn werk gaat. Verder vertellen we wat 
er allemaal gebeurt met de MINI voor aflevering en welke 

garantie mogelijkheden er zijn. 

Ook laten we de gebruikerssporen die deze MINI heeft zien, 
zodat je een goed en eerlijk beeld hebt van de staat van deze 

auto. 

Als er nog vragen zijn kan je ons natuurlijk altijd bellen, appen 
of mailen. Groetjes en veel leesplezier!

Ik ben Veerle en ik ben 26 jaar. Ik heb een 
enorme passie voor MINI en help jou

graag met het verwezenlijken van jouw MINI 
droom. 
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Jos is een straathond uit Hongarije. Hij is daar ernstig gewond gevonden. De 
dierenartsen denken dat er een chemische vloeistof over zijn nek is gekomen. Het 
was de vraag of hij het zou redden... Gelukkig heeft een stichting hem opgevangen 

en verzorgd. Hij heeft er een litteken aan overgehouden, maar hij is verder 
helemaal opgeknapt. Toen hij gezond genoeg was heeft hij helaas nog een aantal 
maanden in het asiel moeten wachten op een baasje. Toen ik hem tegenkwam op 
internet en zijn verhaal las, was ik meteen verkocht. Het greep me zo aan. Ik wist 
meteen dat Jos bij mij zijn gouden mand moest krijgen! Sinds mei 2020 hebben 

wij Jos geadopteerd en hij geniet met volle teugen. Hij is ontpopt van rustige 
hond, naar een vrolijke speelse, lieve rakker!  

 
Een vrouw runt de stichting in Hongarije en heeft haar tuin omgebouwd tot 

hondenasiel. We willen haar graag steunen en daarom doneren wij 10 euro per 
verkochte MINI voor voedsel en verzorgingspakketten.  

 
Ben jij op zoek naar een trouwe viervoeter voor het leven. Don’t shop, adopt! Ze 

zijn je zo dankbaar. Je kunt hier alle hondjes bekijken van de stichting.

HET VERHAAL VAN ONZE BEDRIJFSHOND JOS

http://www.tierrettung-nyirbator.com/vermittlung-hunde/
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MINI COOPER CLUBMAN
2018 - 75.000 KM - 136 PK -  €21.990

AUTOMAAT - BENZINE - 1.5L
De MINI Clubman is het business model van MINI. Met zijn split doors aan de 

achterkant, de meest veelzijdige MINI die er is. Grote kofferruimte, 5 zitplaatsen, 
6 deuren en een prachtig design. In vergelijking met de hatchback is de Clubman 
een stuk langer (+27 cm). Hij heeft een langere wielbasis en dat vertaalt zich niet 

alleen in een grotere kofferruimte, maar ook merkbaar meer ruimte achterin! 
Ook wanneer voorin een lange bestuurder en bijrijder zitten, is er achterin nog 

voldoende hoofd- en beenruimte voor nog eens twee volwassenen. 

De MINI wordt aangedreven door een MINI Twin Power Turbo motor. Dit maakt 
hem geschikt voor elke soort weg! Het voor de MINI kenmerkende kartgevoel 

wordt benadrukt door het hoogwaardige veersysteem. Hij heeft 136 PK en 
automatische transmissie. Comfortabel rijden gegarandeerd!

Klik hier om het filmpje te zien van deze MINI!

https://www.youtube.com/watch?v=9FKK6TmSjYM
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DE SPLITDOORS
De splitdoors is dé eyecatcher van de MINI Clubman. Het vraagt veel minder 

spierkracht dan een achterklep die moet worden opgetild én je kan er je 
hoofd niet aan stoten. Heel handig is dat je de achterdeuren ook met de 

afstandsbediening kan openen!

De kofferruimte van de Clubman heeft voor 360L aan ruimte. Het is ook mogelijk 
om de achterstoelen neer te klappen. Dan vergroot je de ruimte naar maar liefst 

1250L. Zo heb je extra ruimte voor grotere voorwerpen. Dus een ritje naar de Ikea 
met je Clubman? No problemo!
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DE OPTIELIJST
Stof Firework Carbon Black

Automatische transmissie 

Dak en spiegelkappen

Elektrisch panoramadak

Isofix

Armsteun voor

Stoelverwarming

MINI Excitement pakket

Parkeer sensoren achter

Automatische airco

Lichtpakket

Active Guard

Bluetooth

MINI navigatie

Pepper pakket

Proefrit aanvragen? 
Stuur een WhatsApp 
naar: +31 (0)6 82 53 56 72
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Wil je graag al in je MINI rijden 
en nog genoeg geld overhouden 
om leuke dingen te doen? Dan is 
financieren een slimme keuze. 
Je kan zelf kiezen welke looptijd 
je wil en of je wel of niet iets 
wil aanbetalen. De maximale 
looptijd is 120 maanden. Je 
kan tussendoor kosteloos extra 
aflossen als je dat wil, maar 
dat hoeft niet! Zo ga je voor het 
laagst mogelijk maandbedrag 
en als je tussendoor toch wat 
meer te besteden hebt, los je dat 
gewoon af! Na de looptijd is de 
MINI van jou. Wegenbelasting en 
verzekering zit niet inbegrepen. 
Het is ook mogelijk om een  
inruilauto als aanbetaling te 
gebruiken.

SLIM
FINANCIEREN
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FINANCIERINGSVOORBEELDEN
AANBETALING  LOOPTIJD  PRIJS PER MAAND

€0   120 MAANDEN  €233 
€5000   120 MAANDEN  €180
€5000   72 MAANDEN  €274
€5000   60 MAANDEN  €320

Wil je graag een berekening op maat? Stuur ons een WhatsApp 
naar: +31 (0)6 82 53 56 72

Klik hier om jouw financiering aan te vragen!

http://www.daveromaastricht.nl/financiering-aanvragen
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HOE VRAAG JE EEN FINANCIERING AAN?

We werken samen met een leasemaatschappij. Het gaat om een financiering. 
Je betaalt de auto per maand af. Zo hoef je niet in een keer een groot bedrag 
neer te leggen en kan je wel al in jouw droom auto rijden. Je kan kiezen voor 
een looptijd tot 10 jaar. Een groot voordeel is dat je tussentijds zo veel en vaak 
mag aflossen als je zelf wil. Maar het hoeft niet! Na de looptijd is de auto van 
jou. Wegenbelasting en verzekering zit daardoor niet inbegrepen in de prijs per 
maand.  
 
Voordat de leasemaatschappij een aanvraag kan starten hebben ze een aantal 
gegevens van je nodig zoals: 
-Loonstrookje; 
-Bankafschrift van een hele maand waarop te zien is dat huur/hypotheek wordt 
afgeschreven; 
-Kopie ID/Paspoort/Rijbewijs  
 
De leasemaatschappij neemt contact met je op en geeft aan waar en hoe je de 
bestanden kan aanleveren.
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EEN GESLAAGD 
INTERIEUR
Het interieur is een geslaagde mix van moderne technieken 
en hint naar de originele MINI uit de jaren ‘60. Ook in deze 
nieuwe generatie komen de kenmerken tuimelschakelaars en 
de grote ronde klok terug! Echter in dit model wordt het hart 
van deze klok gevormd door een luxe beeldscherm waarin 
informatie van het audi, communicatie en navigatiesysteem 
wordt getoond. Het biedt alle functionaliteit van 
moederbedrijf BMW, maar dan in een frivool jasje!
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CABRIO GEVOEL IN 
EEN CLUBMAN

Extra genieten tijdens de zomer? Dan zit je bij deze MINI goed! Er zit een dubbel 
panoramadak in. Dat zorgt voor extra licht. Je bedient het panoramadak met 

een knopje dat bovenin aan het dak zit. Met een klein tikje, staat het eerste deel 
van het dak op kiep. Druk je nog een keer op het knopje, dan gaat het eerste dak 

helemaal open.
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HET LICHTPAKKET, MEER DAN FUN!
Het lichtpakket geeft je de sfeer die je zoekt 
in een auto. Je kan zelf een kleur kiezen die 
overal terugkomt. Zowel in de deuren, de LED 
ring in het midden en zelfs onder de armsteun. 
De LED ring verandert ook van kleur als je 
bijvoorbeeld de temperatuur aanpast of als je 
gaat inparkeren. Bij het inparkeren verandert de 
LED ring van groen naar oranje en rood. Als je 
eenmaal op je bestemming bent aangekomen 
en je opent de deur van jouw MINI, word je nog 
even verrast met een mega MINI logo op de 
grond. Heb je het nodig? Nee... Is het leuk? JA!
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Het automatische start en stop systeem schakelt je motor uit wanneer je stilstaat. 
Zodra je het gaspedaal in duwt, gaat de motor weer aan. Zo verbruik je geen 

brandstof en stoot je geen Co2 uit als je niet in beweging bent!

START / STOP SYSTEEM
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Inparkeren is met deze MINI een fluitje van een cent. Wanneer je met de auto 
achteruit rijdt, kun je precies zien hoeveel ruimte je hebt. Op het beeldscherm 

wordt dit aangegeven met de kleuren groen, geel en rood hierbij kleurt de 
ledring in het midden ook mee. Ook hoor je piepjes. 

PARKEERSENSOREN
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GARANTIE 

Al onze MINI’s worden afgeleverd 
met 6 maanden garantie, tot 10.000 
km. Deze garantie krijg je van ons 
en zijn zonder kleine lettertjes. 
Gaat er iets kapot, dat niet hoort? 
Dan wordt dit gerepareerd. Slijtage 
onderdelen horen hier niet bij. Ga je 
voor extra zekerheid? Dan kies je voor 
levenslange garantie. Je krijgt garantie 
tot 160.000 km en kost €1750. Het zijn 
dezelfde voorwaarden dan bij de 6
maanden garantie. Zónder kleine 
lettertjes!
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Zoals je in de afbeeldingen ziet, heeft de MINI netjes zijn onderhoud gehad. Dit is 
digitaal geregistreerd in de MINI zelf. Van ons krijgt hij ook nog een afleverbeurt. 

Dit wordt geregistreerd in een onderhoudsboekje.

ONDERHOUDSHISTORIE
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DE GEBRUIKERSSPOREN
Wij verkopen alleen occasion MINI’s en iedere gebruikte auto heeft enkele 

gebruikerssporen. Deze MINI is in uitstekende staat. Wij konden maar 
enkele gebruikerssporen vinden.  Die laten wij hieronder zien. 

Motorkap steenslag

Zijdeur rechts
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+31 (0)6 82 56 56 72

info@daveromaastricht.nl

+31 (0)43 204 13 84

www.daveromaastricht.nl

D A V E R O

Molensingel 7-9 
6229 PB Maastricht 
Nederland

Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 – 15:00 uur
Zondag en maandag gesloten

Voor vragen kun je ons altijd appen, bellen of mailen

Kom je liever langs, dan zien we je 
graag in onze showroom!*

Volg ons ook op social media!

Created by Mas Dhimas
from the Noun Project

mini.daveromaastricht

Davero

*Let op: SHOWROOMBEZOEK 
ALLEEN OP AFSPRAAK


