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Persinformatie
Overheid en Mercedes-Benz stimuleren schonere voertugen
Datum:
28 mei 2009

Nationale sloopregeling mooie aanvulling op de slooppremie van Mercedes-Benz
Mercedes-Benz is zeer verheugd over de nationale sloopregeling die vrijdag 29 mei van start gaat. Deze regeling moet het financieel aantrekkelijker maken om oudere personen- of bestelwagens versneld aan te bieden voor sloop en met een premie om te ruilen voor een nieuwer en schoner voertuig. Op 17 februari jl. introduceerde Mercedes-Benz reeds zijn eigen sloopregeling voor bestelwagens. De nationale sloopregeling is daar een waardevolle aanvulling op. Het totale voordeel kan oplopen tot € 3.250,-
Nationale sloopregeling
Op vrijdag 29 mei 2009 reikt Minister Cramer van VROM bij wijze van officiële start de allereerste slooppremie uit. De nationale sloopregeling is zowel voor particulieren als bedrijven een aantrekkelijke manier om schoner en zuiniger te gaan rijden. Voor voertuigen tot een maximaal totaal geladen gewicht (GVW) van 3500 kg zijn er vijf categorieën opgesteld waarvoor verschillende slooppremies gelde, variërend van € 750,- tot en met € 1.750,-.
Win-win situatie met Mercedes-Benz
Half februari maakte Mercedes-Benz al zijn eigen sloopregeling voor bestelwagens  bekend, waarbij ondernemers, afhankelijk van het bouwjaar, tot wel € 1.500,- slooppremie voor hun oude voertuig terugkregen. Bovendien betaalt Mercedes-Benz Nederland voor iedere gerecyclede bestelwagen een verwijderingsbijdrage aan Auto Recycling Nederland voor de sloop. Hiermee wordt definitief voorkomen dat de vervuilende voertuigen weer op de weg verschijnen en wordt zorggedragen voor een verantwoorde recycling. Deze regeling is nog altijd van kracht en geldt dus nu bovenop de sloopregeling van de overheid. Mercedes-Benz is dan ook bijzonder verheugd met de start van de sloopregeling van de overheid. Een klassieke win-win situatie voor wie zijn oude bestelwagen in wil ruilen voor een schone Mercedes-Benz Vito of Sprinter (tot 3.500 GVW) die voldoet aan de Euro 4- of zelfs Euro 5-emissienorm. Opgeteld kan het voordeel oplopen tot € 3250,-


Contact:
Jan van Gelderen, Telefoon: +31- (0)30-2471325
E-mail: jan_van.gelderen@daimler.com

Meer informatie en beeldmateriaal van Mercedes-Benz is beschikbaar via internet op http://media.mercedes-benz.nl" http://media.mercedes-benz.nl en http://www.sloopregeling.nl" http://www.sloopregeling.nl 
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