
NIEUWE PEUGEOT 5008





VERKENNEN
BELEVEN

DELEN
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, van reizen die 

ons nader tot elkaar brengen en in die optiek werd de nieuwe 
PEUGEOT 5008 ontworpen als heuse inspiratiebron voor het samenzijn. 

Zijn nieuwe, elegante design, zijn handige moduleermogelijkheden en 
ergonomische cockpit doen u stuk voor stuk het ware reisplezier herontdekken.





De nieuwe PEUGEOT 5008 is een compacte monovolumer met
een vlotte en vloeiende lijn. Zijn elegante persoonlijkheid zal u 
beslist weten te bekoren en komt met name tot uiting in zijn 
hertekende voorpartij die volledig in de lijn ligt van de nieuwe 
stijlcodes van het Merk. De sterke lichtsignatuur en het royale 
glasoppervlak vervolledigen het plaatje.

STIJL
HEBBEN



NIEUWE 
BELEVENISSEN
MEEMAKEN
Beleef de weg anders en deel ongekende ervaringen aan boord
van de 5008. Dankzij de hoge rijpositie en de royaal bemeten
voorruit heerst er een gevoel van geborgenheid en veiligheid. 
De hellingsgraad van het stuurwiel is vergelijkbaar met die van
een traditionele berline en staat in voor rijsensatie en -comfort.

De uitgekiende ergonomie van de bestuurdersplaats zorgt ervoor
dat alle rijcommando’s vlot bereikbaar zijn en de wijzers goed af 
te lezen. Het licht hellend instrumentenbord is uitgevoerd in 
kwaliteitsvolle materialen en vormt een mooi geheel met 
de dynamische lijn van het koetswerk. 



De Peugeot Connect Com 3D navigatie in niet beschikbaar in België.



DE WEG 
HERONTDEKKEN
Of het om een toertje met vrienden gaat, een ritje door de stad of een verre 
reis : met de 5008 is altijd genieten onderweg. 

Het strakke design en de uitmuntende wegligging van de PEUGEOT 5008
zorgen keer op keer voor sensaties die u eigenlijk maar zou verwachten 
van een berline, maar nu met al het gemak en comfort van een compacte
monovolumer erbovenop. 







GENIETEN VAN
HET UITZICHT

Geen opgesloten gevoel meer : neem plaats aan boord van de 5008 
en bewonder het riante uitzicht. Het glazen panoramisch dak* en de 
gigantische voorruit zorgen ervoor dat het totale glasoppervlak van 
een 5008 maar liefst 3,39 m² bedraagt, waardoor elke inzittende geniet
van een buitengewone lichtinval en een aangenaam ruimtegevoel, wat 
op zijn beurt weer zorgt voor meer comfort tijdens lange ritten.

De PEUGEOT 5008 is ruim en tegelijk compact en bekommert zich 
buitengewoon goed om zijn inzittenden. Laat u verleiden door zijn 
gebruiksgemak en voortaan zal elke rit weer een intens plezier zijn. 

Er zijn tal van opbergmogelijkheden en handige functies die u het leven 
aan boord aangenaam maken: een brede middenconsole met een inhoud
van 10,5 l, die wordt afgekoeld met frisse lucht en voorzien is van twee 
flessenhouders, een opbergruimte onder heet stuur, royaal bemeten 
opbergvakken in de portieren, opbergruimtes onder de vloer en handige
snufjes in de koffer. De vliegtuigtafeltjes op de achterkant van de zetels 
voorin gaan open van boven naar beneden en hinderen de benen dus in
geen geval. Voor langere ritten biedt de 5008 een multimediasysteem** 
dat perfect zit ingewerkt in het interieur. Het bestaat uit twee kleurenschermen
van 7” op de achterkant van de voorste hoofdsteunen, een connectiepaneel
waarop u allerlei audio - en videoplayers kunt aansluiten, twee draadloze
hoofdtelefoons met   Bluetooth®. Voor de derde passagier kan een extra
hoofdtelefoon worden aangesloten. Speelconsoles en mediaplayers 
kunnen keurig worden opgeborgen in de bergvakken in de vloer op rij 2. 
Het multimediasysteem is erg gebruiksvriendelijk en kan op elk scherm 
een verschillende audio- of videobron afspelen zodat de passagiers 
hun eigen ding kunnen doen.

*Standaard of optie naargelang de versies.
**Optie naargelang de versies.



VRIJHEID
BLIJHEID

De 5008 is beschikbaar met hetzij 5 of 7 plaatsen* en biedt u alle vrijheid om 
de zetelopstelling en de beschikbare laadruimte af te stellen op uw activiteiten. 
Alle zetels kunnen bovendien apart worden opgeklapt in functie van het aantal 
medereizigers en hun bagage.

De kofferinhoud bedraagt 823 l in de opstelling met 5 plaatsen.
De zetels op de achterste rijen* kunnen worden neergeklapt zodat u een 
vlakke laadvloer krijgt met een zee aan ruimte. De passagierszetel voorin kan
eveneens worden neergeklapt** zodat u lange voorwerpen tot 2,76 m perfect
kunt meenemen zonder dat u ook maar één zetel hoeft weg te nemen.
*Optie. 
**Standaard naargelang de versies.





TECHNOLOGIE
AAN BOORD

Wanneer u met een nieuwe PEUGEOT 5008 rijdt, staan 
er tal van rijhulpsystemen in voor intuïtief en veilig rijden.



Distance Alert®*
Dit systeem helpt u om altijd een veilige rijafstand te behouden tegenover
vooropliggend verkeer door het tijdsinterval aan te geven tussen u en uw
voorligger.

Rekenmodule voor de beschikbare parkeerruimte** en achteruitrijcamera***
Parkeren gaat nóg vlotter met de rekenmodule voor de beschikbare 
parkeerruimte die aangeeft of een beschikbare parkeerplaats groot genoeg 
is en ook de moeilijkheidsgraad aangeeft van het parkeermanoeuvre. 
Deze functie is gekoppeld aan de detector voor hindernissen voor- en 
achteraan** die de bestuurder een duidelijke indicatie geeft via het centraal
opgestelde schermpje en een geluidssignaal met een oplopend ritme 
naarmate men het obstakel nadert. 
De 5008 kan ook worden voorzien van een achteruitrijcamera die automatisch
in werking treedt bij het inschakelen van de achteruit. Daardoor krijgt de 
bestuurder een beeld van zijn manoeuvre tijdens het inparkeren.

Elektrische parkeerrem en Hill Assist
Deze parkeerrem spant automatisch aan zodra de motor ophoudt met
draaien en laat los wanneer u weer gas geeft. Hill Assist voorkomt dat de
auto achteruit rolt op een helling en activeert kort (2 sec.) de remmen om 
zo gemakkelijker weg te kunnen rijden.

Head-up kleurendisplay**
Het head-up kleurendisplay projecteert op een doorzichtig spiegelvrij
scherm, dat mooi in het verlengde ligt van de bestuurder, alle nodige rij-info:
de snelheid, de informatie inzake de cruise control of snelheidsbegrenzer en
de Distance Alert®*, dat waakt over het tijdsinterval tussen uzelf en uw voorligger.
Zo blijft u op de hoogte zonder dat u uw blik hoeft af te wenden, wat de 
veiligheid nóg bevordert.

Audio- en telematicamogelijkheden
Op de 5008 heeft u de keuze uit een reeks audio- en telematicamogelijkheden :
Peugeot Connect Sound met radio en mp3-compatibele cd-speler, Peugeot
Connect Bluetooth®** met handenvrije telefoonkit of Peugeot Connect Nav***
met navigatie 7’’ kleurenscherm. Met dit laatste systeem   kunt u uw 
lievelingsmuziek beluisteren, bellen zonder uw blik af te wenden van het 
weggebeuren en efficiënt de weg vinden tijdens al uw verplaatsingen en 
zelfs worden bijgestaan in geval van nood (dankzij de werking van Peugeot
Connect SOS***).
Via een aansluitingspoortje (Jack, USB of RCA naargelang de audio-uitrusting
van de wagen), kunt u een draagbaar toestelletje of een USB-stick aansluiten. 

*Standaard naargelang de versies. 
**Standaard of optie naargelang de versies.
***Optie naargelang de versies.







MILIEU
Peugeot heeft een ruim aanbod aan wagens met een geringe uitstoot; zo heeft méér dan de helft van de wereldwijd verkochte Peugeots
een CO2-uitstoot van minder dan 140 g/km. Deze krachttoer steunt enerzijds op beproefde technologie waarvan Peugeot een koploper 
is : met name de dieselmotor met FAP-roetfilter (voor het eerst gelanceerd in 2000 op de PEUGEOT 607) en waarmee nu al meer dan 
2,1 miljoen wagens zijn uitgerust (eliminatie van 99,99% van het roet). Verder wordt er volop geïnvesteerd in spitstechnologie met 
ondermeer de integratie van Stop & Start en de ontwikkeling van een nieuwe generatie HDi-motoren, ...

micRo-HybRiDE tEcHnologiE E-HDi
De toekomst van onze planeet vrijwaren is iets waar we met z’n allen moeten voor gaan. Peugeot wil hier ook graag toe bijdragen en 
lanceert de micro-hybride technologie e-HDi : een STOP & START systeem van de jongste generatie. Hiermee stopt de motor met
draaien telkens als de wagen stilstaat, bijvoorbeeld voor het rood licht of bij een stopbord. Wat nieuw is aan dit systeem, is het feit dat 
de herstart van de motor, wanneer de bestuurder verder wil rijden en het gaspedaal indrukt, bijzonder rimpelloos verloopt. 
De e-HDi zorgt zo voor meer zuinigheid* en minder CO2-uitstoot**. Deze technologie is verbonden met een Efficient Tronic Gearbox. 

HDi FAP
De HDi-technologie wordt gekoppeld aan een doeltreffende FAP-roetfilter (Filtre A Particules). De FAP-roetfilter is zelfreinigend 
en behandelt de verbrandingsgassen die vrijkomen bij de ontbranding van de dieselmotor. De filter herleidt de uitstoot van roetdeeltjes
tot onder het meetbare (0,004 g/km). Hierdoor wordt de diesel een van de schoonste verbrandingsmotoren. .

SHiFt Point DiSPlAy
Via deze schakelindicatie wordt ecologisch rijden nóg makkelijker want hij geeft aan wanneer u het best kunt schakelen om zo zuinig 
mogelijk te rijden.

SPEciAlE zuinigHEiDSbAnDEn
Bovenop de secure afstemming van het onderstel, werden er speciale zuinigheidsbanden ontwikkeld voor 16” wielen. Deze verminderen
de rolweerstand met om en bij 20% waardoor de hoeveelheid energie vermindert die nodig is om het voertuig voort te stuwen.

*Dankzij de e-HDi daalt het verbruik in de bebouwde kom met 15% tegenover een conventionele aandrijving.
**Zero emission of totaal geen CO2-uitstoot bij stilstand van de motor. 



VERbRuiK En uitStoot bEnzinEmotoR

Volgens richtlijn 99/100/EU. Man. : Manuele versnellingsbak / Aut. : automaat / ETG : Efficient Tronic Gearbox.

Genormaliseerd verbruik, gemeten door het UTAC
1,6l Vti 120 pk

Man. 5

Banden 16” en 17”

Aantal plaatsen 5 & 7 plaatsen

Verbruik in de stad (l/100 km) 9,4

Verbruik buiten de stad (l/100 km) 5,5

Gemengd verbruik (l/100 km) 6,9

CO2-uitstoot (g/km) 159

Genormaliseerd verbruik, 
gemeten door het UTAC

1,6l HDi 115 pk FAP 1,6l e-HDi 115 pk FAP 2,0l HDi 136 pk & 150 pk 2,0l HDi 163 pk

Man. 6 ETG.6 Man. 6 Aut. 6

Banden  16” 17” 18” 16” 17” 18” 16” & 17” 18” 17”

Aantal plaatsen 5 & 7
plaatsen

 5 & 7
plaatsen

5 & 7
plaatsen

5
plaatsen

7
plaatsen

5
plaatsen

7
plaatsen

5
plaatsen

7
plaatsen

5 & 7
plaatsen

5 & 7
plaatsen

5 & 7 
plaatsen

Verbruik in de stad (l/100 km) 5,7 5,9 6,2 4,6 4,8 4,5 4,9 4,7 5,2 6,7 6,8 7,8

Verbruik buiten de stad (l/100 km) 4,2 4,3 4,6 3,9 4 4,1 4,5 4,3 4,6 4,5 4,6 5,5

Gemengd verbruik (l/100 km) 4,7 4,9 5,2 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 4,8 5,3 5,4 6,3

CO2-uitstoot (g/km) 124 128 135 109 113 113 123 117 126 138 140 164

VERbRuiK En uitStoot DiESElmotoREn



Dankzij de talloze voorzieningen qua actieve en passieve veiligheid,
kunt u met een gerust hart de weg op met uw 5008, zonder u evenwel
te ontdoen van uw eigen verantwoordelijkheid als chauffeur.

cRuiSE contRol En SnElHEiDSbEgREnzER
De 5008 is standaard uitgerust met cruise control die ervoor zorgt dat
u een constante snelheid kunt aanhouden (met uitzondering van
steile hellingen) terwijl de snelheidsbegrenzer u in staat stelt een
maximumsnelheid in te geven die u niet wenst te overschrijden.

AiRbAgS oP AllE RijEn
Op alle zetelrijen van de 5008 zijn er airbags die instaan voor de
bescherming van de inzittenden. Normaliter is zulks slechts 
beschikbaar op de grote monovolumers. Op de 5008 zijn er dus 
in totaal zes airbags : 2 frontale airbags (deze aan passagierszijde
kan worden gedesactiveerd zodat er een kinderzitje kan worden
geplaatst), 2 laterale airbags voorin en twee gordijnairbags iedere 
zetelrij, dus ook rij 3 (met de optie zetelrij 3).

intElligEntE tRActiEcontRolE
Dit antispinsysteem heeft meer in zijn mars dan een klassiek anti-
spinsysteem. Het fungeert als een permanente monitor en ontdekt
gebrekkige grip die de wagen kan belemmeren bij het vertrek en het
rijden op een weg vol ijzel of sneeuw. Bij dergelijke omstandigheden
neemt de intelligente tractiecontrole de functie over van het ASR en
vermindert het doorslippen van de voorste wielen voor een betere
baanvastheid en zo de wagen binnen het gewenste traject te houden.

VEiligHEiDSgoRDElS
De veiligheidsgordels voorin zijn voorzien van een pyrotechnische
voorspanner en een spankrachtbegrenzer. De gordels achterin zijn
driepuntsgordels die ook zijn voorzien van een spankrachtbegrenzer.
Alle gordels zijn gelinkt aan een verklikker die aangeeft via een 
warning dat de gordels niet werden vastgeklikt. Veilig een kinderzitje
plaatsen is een fluitje van een cent want er zijn immers drie Isofix-
ankerpunten op de zetels van rij 2. Het derde ankerpunt, ook wel 
bekend als top tether, bevindt zich op de rugleuning van de 
zetels achterin.

VEILIGHEID



ActiEVE VEiligHEiD En ESP
Alle versies van de 5008 vertonen een uitmuntend rijgedrag dankzij
de actieve veiligheidsuitrustingen. Het standaard ESP (Electronic
Stability Program) combineert het antiblokkeersysteem (ABS), 
het antispinsysteem (ASR), de elektronische remkrachtverdeler
(EBV, CBC), de noodremhulp (AFU) en de MSR (of Motor Schlepp
moment Regelung), dat het motorkoppel regelt als bij een gladde
ondergrond op de motor wordt geremd, en het dynamisch 
stabiliteitscontrolesysteem (CDS).

PEugEot connEct SoS*
Peugeot maakt de noodoproep toegankelijk in Europa. Wanneer
elke minuut van tel is, is PEUGEOT CONNECT SOS* uw toeverlaat
voor een snelle interventie. Een automatische noodoproep wordt
verzonden zodra de airbags zich ontplooien of wanneer de 
pyrotechnische gordelspanners in werking treden. De oproep vergt
géén tussenkomst van de inzittenden. PEUGEOT CONNECT SOS*
lokaliseert meteen het voertuig, vormt een telefonische verbinding 

met de inzittenden en verwittigt de betrokken hulpdiensten. 
De boodschap vindt plaats in de gekozen taal van de eigenaar 
van de auto. Een manuele noodoproep : indien de automobilist
slachtoffer of getuige is van een kritieke toestand (onwel worden,
agressie), kan hij heel eenvoudig een oproep doen via PEUGEOT
CONNECT SOS*. Hiervoor dient hij de SOS-knop op het dashboard
in te drukken gedurende 3 seconden.
PEUGEOT CONNECT SOS* is beschikbaar in 13 Europese landen
(Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, België, Luxemburg,
Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Denemarken
en Polen).

*Optie naargelang de versies.
Peugeot Connect SOS is verkrijgbaar op de 5008 als die is voorzien van een Peugeot
Connect ontvanger (optie) mits aanvaarding bij de bestelling van het voertuig en 
inachtname van de geldende algemene gebruiksvoorwaarden van deze service. 
Uw verdeler vertelt u graag meer hierover.



VERZORGD TOT
IN DE PUNTJES

Voor uw 5008 kunt u uw keuze maken uit een 
ruim palet aan koetswerkkleuren waaronder 
metaalkleuren*, een paarlemoerkleur* en een
effen kleur.
*Optie.

Aluminium grijs* Shark grijs*

Vapor Grey*

Perla Nera zwart* Bourrasque blauw* Rich Oak bruin*

Artense grijs*

Banquise wit***Nacré wit**

*Metaalkleur (optie).
**Paarlemoerkleur (optie).
***Effen kleur.



Geef uw 5008 een extra cachet met een van deze velgen.

*Standaard, optie of niet beschikbaar naargelang de versies.

Lichtmetalen velg 16” ERIS*

Wieldop 16” HAUMEA

Lichtmetalen velg 17” QUARK*

Lichtmetalen velg 18” IXION*Lichtmetalen velg 17” CALLISTO*



VOLLEDIG 
UW SMAAK
U kiest zelf de zetelbekleding 
die u het meest bekoort : stof of leder.

1 Tramontane zwart leder* (optie)
2 Tramontane zwarte Strada stof*
3 Tramontane zwarte Ligne stof*
*Naargelang het afwerkingsniveau.



2.

3.1.De Peugeot Connect Com 3D navigatie in niet beschikbaar in België.



ACCESSOIRES
1    Dakkoffer op dakstangen
2    Verchroomde deurgrepen
3    Lichtmetalen velgen 18” Cereus
4    Fietsendrager op trekhaak*
5    Verchroomde buitenspiegelhulzen
6    Inox deurlijsten
7    Beschermingsstrip voor 

de kofferdrempel
8    Multimediahouder
9    Kinderzitje
10 Rubberen matten
11  Kofferbak

*Fietsen worden apart verkocht.

4 5 6 7

8 9 10 11

1

3

2

Er zijn nog meer accessoires beschikbaar, vraag ernaar bij uw verkooppunt 
of neem een kijkje op www.peugeot.be 



Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verdelers die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, 
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

(1) Vraag uw verdeler de overeenkomstige contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa.
(3) Peugeot Verzekering is een product van SERVIS nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder het nr 1396. PSA Finance Belux nv (FSMA nr. 019653A) treedt op als verzekeringsagent
van SERVIS nv. De erkende Peugeotverdelers treden op als onderagent van PSA Finance Belux nv. Bel naar 0800/96.391 om de door de FSMA erkende verdelers te kennen. Product alleen beschikbaar in België.
(4) Peugeot Finance is een merk van PSA Finance Belux (lener), Sterstraat 99 te 1180 Brussel. Peugeot Stretching : lening op afbetaling met een maximale duur van 60 maanden met voorschot van minimum
15% Klassieke lening : lening op afbetaling.

De informatie en de afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals zij gekend zijn op het moment van het drukken van dit document. Naargelang de versie is de voorgestelde uitrusting standaard
ofwel in optie. In het kader van het streven naar een constante verbetering van de producten kan Peugeot op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige fotografische
reproductietechnieken laten niet toe de kleuren natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een document met algemeen informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
Peugeot-verdeler. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.

DIENSTEN EN DEALERNET

PEUGEOT BOUTIQUE
Een compleet gamma accessoires en
uitrustingen van Peugeot-makelij die
speciaal voor uw wagen werden
ontworpen.  Voor meer informatie, kunt u
terecht bij de verdeler van uw keuze.

WEBSITE PEUGEOT 
Ontdek Peugeot op het internet en surf
naar : http://www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België : 070/70.00.01

VOOR UW GEMOEDSRUST PEUGEOT FINANCE(4)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg van
3 jaar op de koetswerklak en een
waarborg van 12 jaar tegen
doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 2 627 61 20 komt u elke tegenslag
te boven, in heel West-Europa. Peugeot
Assistance(1) waakt 24 uur op 24, 7 dagen
op 7.

PEUGEOT OPTIWAY CONTRACTEN(1)

Uitbreiding en Onderhoud, twee unieke
formules op maat om kommerloos rond te
rijden.  Assistentie bij het herstellen na een
defect, vervanging van de aan slijtage
onderhevige onderdelen bij de
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst op uw wagen en 

blijft altijd genieten van de
kwaliteitsgarantie van Peugeot. Voor
optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekerings-
contracten aan, zonder verrassingen,
gekoppeld aan de exclusieve diensten 
van het Peugeotnet :

• Bescherming van het voertuig : 3 jaar
waardegarantie. Bij totaalverlies of
diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering
kiezen voor een klassieke
cashvergoeding of een nieuwe Peugeot
met dezelfde cataloguswaarde. Deze
waardegarantie is geldig gedurende de
eerste 3 levensjaren van uw voertuig.

• Uniek : totaalverliesdekking voor het
overgenomen voertuig.

• 2 niveaus van franchise waaronder de
franchise 0 euro bij het 1ste schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.

• De Click.
Hebt u een ongeval dan voorkomt de
Click dat u daar via uw premie op
afgestraft wordt.

• Bescherming van de mobiliteit. Eerste
hulp automatisch inbegrepen bij een
ongeval, poging tot diefstal, diefstal of
brand + dankzij uw omnium,
vervangwagen (max. 3 maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw
Peugeotverdeler.

• Een volledige service waarbij onderhoud,
financiering en verzekering nauw met
elkaar verbonden zijn.

Kortom, met Peugeot Verzekering
profiteert u van de inzet van het
Peugeotnet én van alle voordelen van een
contract bij een gevestigde
verzekeringsmaatschappij.

Bel het gratis nummer 0800/96 390 voor
een offerte op maat (enkel geldig in
België).

PEUGEOT STRETCHING
Vaker van auto veranderen is nu mogelijk !
Deze financiering biedt u een originele
manier om uw nieuwe Peugeot aan te
schaffen. Na storting van een voorschot
(minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het
contract beslissen om uw Peugeot te
houden door de laatste aflossing te betalen
ofwel een nieuwe Peugeot kopen met
overname van uw vroegere wagen
(gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling
gebeurt via maandelijkse afbetalingen
gespreid over een maximale duur van 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER 
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