
JEEP GRAND CHEROKEE
Van-uitvoering



De ideale oplossing

De Jeep Grand Cherokee Van is de ideale oplossing voor ondernemers. Deze Van-
uitvoering biedt alle ruimte voor het transporteren van materialen en het comfort en de 
luxe van een personenwagen. Bovendien brengt deze grijskentekenauto enkele fiscale 
voordelen met zich mee.

Imposante verschijning 

De Jeep Grand  Cherokee Van biedt u het totale pakket. Hij combineert de 
rijeigenschappen van een luxe, comfortabele en stijvolle SUV met de krachtige en 
betrouwbare capaciteiten van een Jeep bedrijfswagen. Om de Grand Cherokee te 
laten voldoen aan de fiscale voordelen van het grijs kenteken, worden enkele zijruiten 
geblindeerd en de achterbank verwijderd. Daarnaast wordt de laadruimte voorzien van 
een vaste, vlakke laadvloer en volledig afgesloten van de bestuurderscabine door middel 
van een separatiewand.

Merged Perfection

De scheidingswand is specifiek ontworpen voor de Jeep Grand Cherokee en sluit 
daardoor naadloos aan op het voertuig en het design van de voorcabine. Dat is wat wij 
bedoelen met “Merged Perfection”.
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Fiscaal voordelig

De Grand Cherokee Van is vrijgesteld van de belasting op personenauto’s en motorfietsen (BPM) en er geldt een lagere motorrijtuigenbelasting, verzekering 
en veelal ook een lagere bijtelling. Daarnaast komt u in aanmerking voor de kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA).

Grijs kenteken 

Als u in aanmerking wenst te komen voor een grijs kenteken, dient u allereerst een ondernemer te zijn volgens de Wet Omzetbelastingen en te beschikken 
over een BTW nummer. Bovendien dient u van alle jaarlijks gereden kilometers tenminste tien procent af te leggen voor zakelijke doeleinden. Als 
bovenstaande vereisten op u van toepassing zijn, dan dient uw bestelwagen eveneens aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag deze niet meer 
wegen dan 3,5 ton GVW. Verder dient het voertuig te beschikken over een vaste, vlakke laadvloer, enkele geblindeerde zijruiten én een separatiewand die 
bestuurder en laadruimte van elkaar scheiden. Met de Cherokee Van biedt Jeep u een veelzijdig model dat voldoet aan deze fiscale eisen. 

Voor meer informatie over de Jeep Grand Cherokee en de grijs kenteken vereisten kunt u contact opnemen met uw Jeep dealer. 
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