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Elektrische auto’s zijn populairder 
dan ooit en veroveren geleidelijk 
de tweedehands automarkt.

Het kopen van een gebruikte auto 
kan lastig zijn als je niet precies 
weet waar je op moet letten. 
Om je te helpen in je zoektocht 
naar de beste elektrische 
occasion, hebben we dit overzicht 
samengesteld. Hier vind je tips 
om de beste deals te scoren, 
ontdek je wat de voordelen zijn 
van tweedehands elektrisch rijden 
en raak je geïnspireerd door onze 
selectie van mooie gebruikte 
exemplaren. Klaar voor de start?

Lees over de belangrijkste voordelen van 
tweedehands elektrische auto’s
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Zoek je nog een argument om een 
tweedehands EV te kopen? Volgens 
het ING Automotive kwartaalrapport 
uit 2019 neemt de restwaarde van 
elektrische auto’s toe. De verwachting 
is dat de stijgende verkoop van nieuwe 
elektrische auto’s ook tot een groter 
aanbod van gebruikte elektrische auto’s 
leidt. ING voorspelt dat de vraag naar 
gebruikte elektrische auto’s het aanbod 
zal overstijgen. Hierdoor zullen de prijzen 
van occasions weer stijgen, met als 
gevolg dat elektrische auto’s hun waarde 
goed vasthouden.

Omdat elektrische auto’s ook lagere 
gebruikskosten hebben (laden en 
onderhoud is goedkoper dan bij benzine- 
en dieselversies), wordt het steeds 
aantrekkelijker om er een te kopen. De 
milieumaatregelen waar automobilisten 
in grote steden mee te maken krijgen 
en de impuls vanuit de overheid om de 
aanschaf van occasions te stimuleren, 
zijn ook gunstig voor de verkoop van 
elektrische occasions. 

Occasions houden hun 
waarde beter vast

https://total-edrive.nl/elektrisch-rijden/ontdek-elektrisch-rijden/is-elektrisch-rijden-iets-voor-mij/elektrische-auto-kopen-of-leasen
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De verwachting van ING is dat 
tweedehands elektrische auto’s in 
2025 bij 25% van de occasionkopers 
bovenaan het verlanglijstje staan. 
Volgens het rapport van ING zullen 
nieuwe elektrische auto’s na 5 jaar voor 
gemiddeld 40% tot bijna 47,5% van 
hun nieuwwaarde worden verkocht. Bij 
benzineauto’s zal dat percentage 35% 
tot 42,5% zijn. De waarde van gebruikte 
auto’s met een dieselmotor zakt nog 
sneller (in 2025 zal dit slechts 27,5% 
tot 35% van de nieuwwaarde zijn).

De geschatte restwaardes zijn 
gebaseerd op de nieuwprijs van nieuwe 
verkochte auto’s uit het C-segment in 
2020. De percentages hangen samen 
met de verschillende modellen en 
kilometerstanden 
(100.000 tot 150.000 km).

De waarde van gebruikte 
dieselauto’s zakt snel

Elektrisch op batterij
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40.0%

Benzine
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mailto:https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/detailhandel/Elektrische-auto-wordt-meest-waardevaste-occasion.html?subject=
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De grotere actieradius van elektrische 
auto’s heeft ook een positieve invloed 
op de restwaarde. Er komen steeds 
meer volledig elektrische auto’s met een 
actieradius van rond de 400 kilometer. 
Die worden op dit moment vooral nieuw 
als auto van de zaak ingezet. Onderzoek 
onder consumenten toont aan dat EV’s 
met zo’n actieradius over 5 jaar ook op 
de occasionmarkt populair zullen zijn. 
Deze belangstelling is goed voor de 
restwaarde. 

Wist je dat de accu’s van elektrische 
auto’s heel lang meegaan? Dit zorgt 
er ook voor dat ze hun waarde goed 
vasthouden. Onderzoek onder Tesla-
rijders toont aan dat bijna alle accu’s 
na 250.000 kilometer nog meer dan 
90 procent van hun oorspronkelijke 
capaciteit hebben. Hoe verfijnder de 
techniek (na verloop van tijd) is, hoe 
langer de levensduur van accu’s wordt. 
Lees je wel altijd goed in over de 
levensduur van het accupakket voordat je 
een tweedehands elektrische auto koopt. 

Grotere actieradius en 
duurzame accu’s

https://total-edrive.nl/elektrisch-rijden/ontdek-elektrisch-rijden/is-elektrisch-rijden-iets-voor-mij/hoe-duurzaam-is-de-accu-van-een-elektrische-auto
https://total-edrive.nl/elektrisch-rijden/ontdek-elektrisch-rijden/is-elektrisch-rijden-iets-voor-mij/hoe-duurzaam-is-de-accu-van-een-elektrische-auto
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Minder onderhoud

Een elektromotor heeft minder 
bewegende onderdelen, waardoor 
er minder slijtage en dus minder 
onderhoud nodig is vergeleken met een 
auto die op diesel of benzine rijdt. Ook 
dit kan doorslaggevend zijn als je op het 
punt staat om een elektrische auto te 
kopen.

Alvast succes met het uitzoeken 
en aanschaffen van een 
tweedehands elektrische auto!

https://total-edrive.nl/laadpaal-thuis
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Naast de karmapunten die je scoort 
door elektrisch (lees: groener) te rijden, 
is het belangrijk om je af te vragen of 
een tweedehands EV wel bij jou past.

Rij je bijvoorbeeld vooral in (en 
rondom) de stad en ga je nooit met 
de auto op vakantie? Ligt je dagelijkse 
ritje in de buurt van het gemiddelde 
woon-werkverkeer in Nederland (35 
km)? Dan is een elektrische occasion 
ideaal voor jou. 

Bedenk ook of je ergens een laadpunt 
kunt installeren of de auto op je 
werk kunt opladen. Zo ben je minder 
afhankelijk van publieke laadpunten. 
Hou je verder rekening met de 
onderstaande 6 punten en kun je alles 
op onze checklist afvinken? Dan is 
een tweedehands EV zeker de moeite 
waard.

Past een tweedehands 
elektrische auto bij jou?
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1. Status van de batterij 
Het afzwakken van de kracht van de 
batterij is bij elektrische auto’s gelukkig 
heel beperkt. Check bij tweedehands 
elektrische auto’s toch altijd de status van 
de batterij. Kijk ook naar de prijzen van 
extra batterijpakketten. Veel fabrikanten 
bieden accuhuur, zodat je de accu’s 
goedkoper kunt gebruiken. 

2. Standaard check 
Kijk op dezelfde manier naar een 
tweedehands EV als naar een ‘normale’ 
auto. Check dus of alle gadgets werken en 
let goed op potentiële vormen van schade 
(autobanden, lakschade). Als er iets toe 
is aan vervanging, is de kans groot dat 
de verkoper inlevert op de prijs. Bekijk 
ook deze andere tips om een goedkope 
elektrische auto te scoren. 
 

3. Garantievoorwaarden batterijcapaciteit 
De garantievoorwaarden voor de 
batterijcapaciteit zijn per fabrikant 
verschillend. De meeste fabrikanten 
bieden een garantie van acht jaar of 
160.000 km. Hierbij mag de capaciteit tot 
niet minder dan 70% of 80% afnemen. 
Het is slim om de garantievoorwaarden 
goed te bestuderen voordat je een 
bepaald type tweedehands elektrische 
auto kiest (en te kijken naar wat de 
ervaringen van andere klanten zijn op dit 
gebied). 

4. De échte kosten 
Check de échte kosten van een auto: 
kijk naar de mogelijkheden rondom het 
verzekeren van de auto en kijk naar de 
prijs van een standaard onderhoudspakket 
voor de auto. Zo heb je meer inzicht in 
hoeveel een tweedehands elektrische auto 
daadwerkelijk kost.

6 dingen op om te letten 
als je een tweedehands 
elektrische auto koopt

https://total-edrive.nl/elektrisch-rijden/ontdek-elektrisch-rijden/is-elektrisch-rijden-iets-voor-mij/tweedehands-versus-nieuwe-elektrische-auto-welke-past-beter-bij-jou
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5. Subsidies 
Check wat de subsidies zijn waar je 
recht op hebt. Volledig elektrische 
auto’s blijven tot 2024 vrijgesteld 
van aanschafbelasting (BPM) en 
wegenbelasting (MRB). Vanaf 2026 
wordt de knop weer omgedraaid 
en betaal je hetzelfde als andere 
bestuurders. 
 
Dankzij de aankoopsubsidies vanaf 1 juli 
2020 gelden, krijg je ook een deel van 
de aankoopprijs terug (4000 euro bij 
nieuwe en 2000 euro bij tweedehands 
elektrische auto’s). 
 
Let op: alauto, moet hij wel aan een paar 
eisen voldoen. Check hier welke dat zijn.  

6. Check hoeveel bijtelling je moet betalen 
Op dit moment betaal je als EV-rijder met 
een volledig elektrische auto 8% bijtelling 
als je meer dan 500 kilometer per jaar 
privé rijdt en de auto maximaal 45.000 
euro kost. Is je auto duurder? Dan betaal 
je over die meerprijs 22% bijtelling (ook 
wel bekend als de Tesla-taks). 
 
Rijdt jouw auto op brandstof? Dan betaal 
je 22% bijtelling. Vergeleken met 8% is 
dat een groot verschil. De overheid is 
alle voordelen voor EV-rijders geleidelijk 
aan het afbouwen. Zo gaat de bijtelling 
in 2021 naar 12% als je auto maximaal 
40.000 euro kost. In 2026 wordt de 
bijtelling 17% en vanaf dat moment 
betaal je ook met een elektrische  
wagen 22% bijtelling.

Let op: als je een subsidie wilt krijgen 
voor een tweedehands elektrische auto, 
moet hij wel aan een paar eisen voldoen. 
Check hier welke dat zijn. 

https://total-edrive.nl/nieuws/subsidie-voor-nieuwe-en-gebruikte-elektrische-autos
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Werp je ook nog even een blik op 
deze laatste checklist? Zo rij je straks 
zorgeloos (en geruisloos) weg.

• Bepaal een budget en krijg eerst grip 
op je financiën 

• Kijk naar de kilometerstand: komt 
deze overeen met de leeftijd van de 
auto? 

• Verdiep je zoveel mogelijk in de 
geschiedenis van de auto die je op 
het oog hebt  

• Check of je nog garantie hebt. Bij 
elektrische occasions die je wettelijk 
koopt van een dealer of autobedrijf 
heb je wettelijk recht op garantie 
(wettelijk vastgelegde garantie, 
Bovag-garantie of andere soorten 
garantie). Als je een elektrische 
occasion koopt van een particulier, 
heb je meestal geen garantie (tenzij 
de fabrieksgarantie nog geldig is). 
De auto’s zijn dan wel over het 
algemeen grondig gecheckt 

• Check of de auto een geldige APK 
heeft 

• Is dit je eerste elektrische auto? 
Test eerst een paar gloednieuwe 
modellen, voordat je een 
tweedehands EV bekijkt. Dan weet je 
beter hoe een elektrische auto ‘voelt.’

Tweedehands elektrische 
auto checklist
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7 mooie tweedehands 
elektrische auto’s: 
onze keuze
Volgens VWE Automotive is de 
verkoop van occasions in een jaar 
verdrievoudigd. Wij hebben de mooiste 
exemplaren op een rij gezet, zodat je 
ze in gedachten kunt houden tijdens je 
zoektocht. Check de zeven elektrische 
occasions hieronder.

Renault Zoe ZE50 R110 
Prijs nieuw model: vanaf € 33.590
Prijs 1 jaar oud model: € 17.750
 
Van de Renault Zoe zijn er in 2018 
bijna 40.000 exemplaren in Europa 
geregistreerd. Niet zo gek dus, dat er 
ook veel tweedehands exemplaren te 
vinden zijn. De Zoe ZE50 R110 heeft een 
actieradius van 320 km en is verkrijgbaar 
met een 52 kWh batterijpakket.
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Volkswagen e-Golf 
Prijs nieuw model: vanaf € 34.295
Prijs 4 jaar oud model: € 13.999
 
De e-Golf is de 100% elektrische variant 
van de Volkswagen Golf. Qua uiterlijk 
is hij bijna identiek aan een benzine- 
of dieselvariant. De e-Golf heeft een 
bereik van 190 km en heeft luxe opties 
zoals een verwarmbare voorruit en 
infotainmentsysteem. 

Audi e-tron 55 quattro
Prijs nieuw model: vanaf € 80.400 
Prijs 1 jaar oud model: 
vanaf  € 59.000 (gaspedaal.nl)
 
In de hele geschiedenis van Audi is er 
nog nooit een model geweest dat zo 
gericht is op de toekomst als deze nieuwe 
elektrische Audi e-tron. Audi heeft grote 
plannen: In 2025 zitten er in totaal twaalf 
modellen in zijn leveringsprogramma 
die volledig elektrisch zijn. Deze e-tron 
met een bereik van 370 km, waarvan 
de eerste exemplaren in 2019 geleverd 
werden, trapt het allemaal af. 

mailto:gaspedaal.nl?subject=
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Fiat 500e 
Prijs nieuw model: vanaf 
€ 38.900 (autoblog.nl) 
Prijs 4 jaar oud model: 
€ 11.529 (autowereld.nl)
 
Opvallend aan deze elektrische stadsauto 
is dat hij nog nooit officieel in Nederland 
is verkocht. Mensen importeren hem wel 
massaal vanuit de Verenigde Staten. Er 
verschijnt binnenkort (voor de next-level 
rijervaring) ook een bijzondere ‘Made 
in Italy’-versie, ontworpen door de 
wereldberoemde designmerken: Armani, 
Bulgari en Kartell.

Tesla Model S
Prijs nieuw model: vanaf € 88.815
Prijs 6 jaar oud model 
(met kilometerstanden van 70.000 tot 
150.000): € 35.000 en minder 
 
We werpen nu een blik op de grootste 
elektrische auto van deze lijst. Deze 
heeft een bereik van 525 km en een 
topsnelheid van 250 km per uur.

mailto:autoblog.nl?subject=
mailto:autowereld.nl?subject=
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BMW i3 
Prijs nieuw model: vanaf € 42.411 
Prijs 4 jaar oud model: € 14.999 
 
De i3 is de eerste volledig elektrische 
auto van BMW. Dit model is al meer dan 
vijf jaar op de markt en blijft populair: de 
oplettende bestuurder ziet hem steeds 
vaker. De BMW i3 heeft een bereik van 
235 km.

Nissan Leaf
Prijs nieuw model: vanaf € 36.990
Prijs 6 jaar oud model: 
€ 7.450 (gaspedaal.nl)
 
Van deze elektrische hatchback zijn er 
tot nu toe twee generaties op de markt 
verschenen. De actieradius van de Nissan 
Leaf bedraagt 220 km en hij heeft 36 
kWh aan bruikbare accu.

mailto:gaspedaal.nl?subject=
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Website

Keuzehulp

Persoonlijk advies
Wil jij je verder oriënteren op het gebied 
van elektrisch rijden?

Via onze keuzehulp kom je erachter welke 
laadoplossing het beste bij jou past.

Wil jij gratis en vrijblijvend advies 
van onze e-drive experts over de 
laadoplossing die bij jou past? In een 
persoonlijk gesprek helpen we je de 
juiste keuze te maken.

Lees onze blogs

Maak een terugbelafspraak

Vergelijk het zelf

https://total-edrive.nl/terugbelafspraak?utm_source=sharpspring&utm_medium=email&utm_campaign=whitepaper_voordelen&utm_content=terugbel_afspraak
https://total-edrive.nl/elektrisch-rijden/ontdek-elektrisch-rijden/is-elektrisch-rijden-iets-voor-mij?utm_source=sharpspring&utm_medium=email&utm_campaign=whitepaper_voordelen&utm_content=blogs
https://total-edrive.nl/laadoplossingen-vergelijken?utm_source=sharpspring&utm_medium=email&utm_campaign=whitepaper_voordelen&utm_content=laadoplossingen_vergelijken

