
ACN LEDENVOORDEEL EXCLUSIEF BIJ RENAULT NIEUWENDIJK 
 

 

Geachte ACN-lid, 
 
Begin 2015 zijn ACN en Renault Nieuwendijk een voor u zeer lucratieve samenwerking gestart. Als lid van 
ACN profiteert u van een hoge collectieve korting op uw zakelijke aankoop of lease van een Renault 
personen- of bedrijfswagen. Deze kortingen lopen op tot 15% voor personenwagens en 30% voor 

bedrijfswagens. 
 
Deze kortingen worden u aangeboden door Renault Nieuwendijk. Met diverse vestigingen in de regio 
Schiphol-Haarlemmermeer (zie de sterren voor onze locaties) en allen gesitueerd rondom Schiphol, zijn zij 
een begrip in de regionale mobiliteitsbranche.  
 

 
 
Onderstaand de kortingen zoals die gelden voor de diverse Renault-modellen: 
 
Twingo    12%  Scénic    15%  Kangoo Express  30% 
Clio HB/Estate   13%  Talisman   15%  Trafic   30% 

Captur    13%  Espace    15%  Master   30% 
Mégane    15%  Trafic (9-pers)   26%  Mégane VAN  16% 
Kadjar    15%  Master (9-pers)   26%   
 
Steeds meer bedrijven kiezen voor een duurzamere bedrijfsauto zoals de volledig elektrische Renault Kangoo 

ZE en Master ZE (Zero Emission). Elektrisch vervoer heeft dan ook de toekomst, is beter voor het milieu en 
past bij een groen imago. 
 
Daarnaast kunnen we individueel klantafspraken maken voor het onderhoud van uw wagenpark.  
Hierbij mag u denken aan: 

• Gratis vervangend vervoer 

• Haal- en brengservice 

• Pro+ vestigingen met verruimde openingstijden voor bedrijfswagens 

• Bonus op omzet onderhoud 
 
Naast de verkoop van auto’s bieden wij u ook de mogelijkheid deze te financieren middels Financial Lease of 

te rijden middels Operational Lease. Als Account Manager voor de zakelijke markt kan ik u adviseren en alle 
informatie verstrekken over onderwerpen als elektrisch rijden, wagenparkbeheer en kostenbesparing. 
 
Dus mocht u of een personeelslid toe zijn aan een nieuwe zakelijke (elektrische) personen- of bedrijfswagen, 
profiteer dan nu van dit voordeel door u als lid van ACN te melden in één van onze vestigingen.  

Binnenkort zal ik contact met u opnemen om te horen of u vragen heeft en hoe ik u verder kan helpen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Rob Kniep      

Account Manager Zakelijke markt 
Tel.:  06 11 02 82 82 
Email:  r.kniep@renault-nieuwendijk.nl 


