
Bijlage B: Historische Bruto bpm-bedrag € 17.740

Netto catalogusprijs (01-2017) € 73.574

Ingangsdatum BPM regime 01-01-2017

BPM-tarief 0,0% € 0

Brandstof toeslag € 0

Milieulabel toeslag € 0

CO2 toeslag € 17.740

Fijnstof/roetfilter korting € 0

Euro 6 korting € 0

Rest BPM op basis van koerslijst € 5.336

Consumenten prijs fiscaal incl. opties € 106.764

Koerslijstwaarde € 32.111

Koerslijstafschrijving 69,92% € 74.653

Bruto BPM € 17.740

BPM afschrijving 69,92% € 12.404

Rest-BPM € 5.336

Herrekende bruto bpm € 11.516

XRAY Koerslijst + Bijlage B

MERCEDES-BENZ - GLC-KLASSE - 250 4MATIC

Datum 1e toelating 17-08-2017
Calculatiedatum 02-04-2020

Km

Vestiging

Bedrijf
Naam . .
Calculatienummer 1044961
Dataversie 20.apr-I
Softwareversie 200318

Voertuiggegevens

Merk Mercedes-Benz Brandstof Benzine Kleur Wit

Model GLC-klasse Vermogen (kW) 155 Kleurtype Standaard/Uni

Type 250 4MATIC CO2 xray / klant / Emissiecode 152 / 177 / EURO6 Kleur omschrijving

Transmissie Automaat Chassisnummer (VIN) WDC2533491F330434 Soort bekleding

Koetswerk SUV / 5 Fiscaal marge Kleur bekleding

Rental Nee Huidig km-stand 53.791

Opties / Accessoires €  4 0 .6 24

Fabrieksopties

achteruitrijcamera € 484, afdaal assistent € 714, airco separaat achter € 714, bots

herkenning en activatie € 399, carbonafwerking interieur € 1.089, DAB ontvanger €

496, dakrails € 315, elektrisch bedienbare achterklep € 545, elektrisch glazen

panorama-dak € 1.718, elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen € 1.573, extra

getint glas € 448, interieur voorverwarmingsinstallatie € 1.476, keyless entry € 787,

LED koplampen adaptief € 1.876, lederen bekleding € 2.287, lendesteunen

(verstelbaar) € 242, lichtmetalen velgen 20" € 1.815, luchtvering € 2.299,

navigatiesysteem full map € 1.029, sportonderstel € 411, treeplanken € 569, trekhaak

elektrisch uitklapbaar € 1.162, voorstoelen verwarmd en geventileerd € 1.307, zij

airbag(s) achter € 411, zonnescherm zijruiten € 303,

Pakketten

AMG Line Exterieur € 2.783, AMG Line Interieur € 1.271, Keyless-Go pakket € 1.198,

Navigatie-pakket € 3.570, Night-pakket € 968, Off-Road-pakket € 1.089, Parkeer pakket

€ 1.246, Rijassistentiepakket € 2.541, Spiegel-pakket € 545, Spoor-pakket € 944,

Taxatie

Consumenten prijs fiscaal (**) € 66.140
Fabrieksopties € 40.624
Consumenten prijs fiscaal incl.
opties € 106.764

XRAY taxatiewaarde € 32.111 (30%)

Rest BPM koerslijst € 5.336
Rest BPM afschrijvingstabel € 8.219

Standaard

achterbank in delen neerklapbaar, achteropkomend verkeer waarschuwing, alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip

Regeling, armsteun achter, armsteun voor, audioinstallatie met CD-speler, Autonomous Emergency Braking, bandenspanningscontrolesysteem,

bestuurdersairbag, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Brake Assist System, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale

deurvergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control, dimlichten automatisch, electronic climate controle, elektrisch

verstelbare voorstoel(en), elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, Elektronische remkrachtverdeling, hill hold

functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, knie airbag(s), LED achterlichten, LED dagrijverlichting, lederen stuurwiel, lichtmetalen

velgen 17", multimedia-voorbereiding, passagiersairbag, regensensor, schakelmogelijkheid aan stuurwiel, start/stop systeem, stuurbekrachtiging

snelheidsafhankelijk, stuurwiel multifunctioneel, vermoeidheids herkenning, warmtewerend glas, zij airbag(s) voor,



bepaling van de XRAY (koerslijst) waarde* van een specifieke auto is oa gebaseerd op de volgende factoren: Courantheid, Leeftijd, km stand, kleur, fabrieksopties en historie. Schadevrij en technisch goede conditie is

voorwaarde. Normale gebruikerssporen afhankelijk van leeftijd en km stand zijn ingecalculeerd. De waarde van de elektronische koerslijst voor niet-schadevoertuigen reflecteert daarmee de daadwerkelijke waarde in het

economisch verkeer. (*) De XRAY (koerslijst)waarde vertegenwoordigt de prijs bij inkoop door handelaren en is als zodanig ook bekend als handels Inkoopwaarde.

(**) Consumenten prijs fiscaal is gebasseerd op de in dit rapport vermelde CO2 uitstoot.


