
GERRITSE HENDRIKS

NIEUWS MAGAZINE
FORD MUSTANG MACH-E 
100% ELEKTRISCH, 100% EMOTIE

VANAF € 52.125 ZAKELIJKE LEASE VANAF € 619 P.MND
PRIVATE LEASE VANAF € 679 P.MND

DE NIEUWE FORD FIESTA

NU TE BESTELLEN

DE NIEUWE FORD FOCUS

NU TE BESTELLEN

VANAF € 20.390

PRIVATE LEASE  
VANAF € 299 P.MND*

FORD OPTIONS 
VANAF € 169 P.MND

VANAF € 28.240

PRIVATE LEASE  
VANAF € 329 P.MND

FORD OPTIONS 
VANAF € 229 P.MND

ZAKELIJKE LEASE ACTIES

EXTRA SCHERPE TARIEVEN 
EN GRATIS  

LEDEREN BEKLEDING!

INKOPEN OF INRUILEN

INFORMEER NAAR ONZE  
HOGE INRUILPRIJZEN
EN INKOOPPRIJZEN!

FORD OPTIONS ACTIES

ELKE 2 OF 3 JAAR  
EEN NIEUWE FORD

BETAAL WAT JE GEBRUIKT!

                               PRIVATE LEASE

EXTRA SCHERPE TARIEVEN
EEN MOOI RITUALS PAKKET

& CASH VOOR JE INRUIL

15 x 5



FORD ECOSPORT

FORD EXPLORER PHEV

VANAF € 27.750

PRIVATE LEASE VANAF € 339 P.MND

VANAF € 80.300

ZAKELIJKE LEASE VANAF € 1.199 P.MND
PRIVATE LEASE VANAF € 1.129 P.MND

GERRITSE HENDRIKS LEASE ACTIE
PROFITEER NU VAN EXTRA SCHERPE FULL OPERATIONAL LEASE TARIEVEN  
EN GRATIS INBOUW LEDEREN BEKLEDING

* Vanaf prijzen excl. BTW o.b.v Ford Operational Lease en o.b.v 60 maanden en 20.000 km/jr. Bedrijfswagens o.b.v 72 maanden en 20.000 km/jr. 
Informeer naar de leaseprijs van uw favoriete uitvoering.

FORD PUMA 
VANAF  € 409 

VOOR € 369 P.MND

FORD KUGA 
VANAF  € 499 

VOOR € 459 P.MND

FORD TRANSIT CUSTOM 
VANAF  € 389 

VOOR € 359 P.MND

FORD TRANSIT 
VANAF  € 379 

VOOR € 369 P.MND



FORD PUMA 

FORD KUGA 

SPECIAL DEAL!
EXTRA INGEKOCHT
GERRITSE HENDRIKS EDITIONS

PUMA TITANIUM X EN  
ST-LINE X MODELLEN MET 

€ 4.000 KORTING
NU BESTELLEN, IN 2022 RIJDEN!

NU VANAF € 30.195

SPECIAL DEAL!
EXTRA INGEKOCHT
GERRITSE HENDRIKS EDITIONS

KUGA ST-LINE X EN  
VIGNALE PHEV MODELLEN MET

€ 6.000 KORTING
NU BESTELLEN, IN 2022 RIJDEN!

NU VANAF € 44.150

NU MET € 1.000 HYBRIDBONUS 
VAN € 25.345 VOOR € 24.345

PRIVATE LEASE VANAF € 319 P.MND

ZAKELIJKE LEASE VANAF € 499 VOOR € 459 P.MND (+ GRATIS LEDEREN BEKLEDING)

ZAKELIJKE LEASE VANAF € 409 VOOR € 369 P.MND (+ GRATIS LEDEREN BEKLEDING)

NU MET € 1.000 HYBRIDBONUS 
VAN € 35.975 VOOR € 34.975

PRIVATE LEASE VANAF € 469 P.MND

FORD MUSTANG  
MACH-E

VANAF  € 679 P.MND
FORD FOCUS

VANAF  € 329 P.MND
FORD PUMA

VANAF  € 319 P.MND 

FORD KUGA 
VANAF  € 469 P.MND 

FORD KUGA PHEV
VANAF  € 479 P.MND

PRIVATE LEASE ACTIE
PROFITEER NU VAN SUPER SCHERPE MAANDTARIEVEN. STEL SAMEN MET ONS JE 
FAVORIETE UITVOERING SAMEN EN ONTVANG EXCLUSIEF BIJ GERRITSE HENDRIKS
EEN RITUALS PAKKET BIJ AFLEVERING. INRUILEN? GEEN PROBLEEM!

* Vanaf prijzen excl. BTW o.b.v ANWB Private Lease en op basis van 60 maanden en 10.000 km/jr. Informeer naar de leaseprijs van uw favoriete uitvoering.

OP=OP!

OP=OP!



Hoe werkt Ford Options

Bij Ford Options stelt Ford bij aankoop van jouw auto de toekomstige 
gegarandeerde minimumwaarde aan het einde van de looptijd vast 
(de TGMW). Deze gegarandeerde restwaarde los je tijdens de looptijd 
niet af. Je betaalt alleen het verschil tussen de aanschafprijs en de 
TGMW, in maandelijkse termijnen plus een vast laag rentepercentage. 
Bovendien kan je jouw Ford Options contract altijd tussentijds geheel 
of gedeeltelijk inlossen tegen lage kosten.

Met Ford Options los je dus alleen af wat je ‘verbruikt’.
En met een eventuele aanbetaling of inruil en het afgesproken  
kilometrage beïnvloed je zelf jouw maandbedrag.  
Dat maakt Options zo voordelig.

Ford Options: zorgeloos rijden voor een vast maandbedrag

Inruil? Geen probleem.

Is het bedrag dat je ontvangt voor je inruilauto hoger dan de maximale 
aanbetaling dan maken wij dit verschil direct aan je over.

Aan het einde van de 
looptijd kun je kiezen of 
je jouw auto inruilt te-
ruggeeft of houdt!

1.  Je Ford inruilen.
Als je inruilt, is de kans groot 
dat de inruilprijs hoger is dan de 
TGMW. In dat geval krijg je deze 
overwaarde uitbetaald. Als je wil, 
kun je daarmee een aanbetaling 
doen op je volgende Ford. 

2. Je Ford teruggeven. 
De waarde van de auto is aan het
eind van de Options overeen-
komst gegarandeerd gelijk aan 
het nog onbetaalde deel van de 
auto. Als de waarde onverhoopt 
door marktomstandigheden  
minder is dan de TGMW, dan 
neemt Ford het verlies voor haar 
rekening. M.a.w.: als je dat wil, 
lever je de auto gewoon in.

3.  Je Ford houden.
Als je jouw Ford wil houden, dan 
kan dat. In dat geval hoef je alleen 
nog maar de slottermijn te beta-
len aan Ford. Je kunt dit bedrag in 
één keer overmaken, maar je kunt 
het ook in maandelijkse betalin-
gen voldoen. De keuze is aan jou.

De voordelen van Ford 
Options:

•	 Actie rente 1,9% of 3,9% 

•	 Je profiteert van alle  
kortingen en inruil premies. 

•	 De auto is op jouw naam  
geregistreerd. 

•	 Het onbetaalde deel (TGMW) 
blijft op je bankrekening 
staan. 

•	 Ford Options beschermt je  
tegen eventueel waarde- 
verlies van je auto ten  
gevolge van veranderende 
marktomstandigheden. 

Elke 2 of 3 jaar een nieuwe Ford
  De voordelen van 
Ford Options:

•  Actie rente 1,9% 

•  Je profi teert van alle kortingen 
en inruil premies. 

• De auto is op jouw naam 
geregistreerd.

• Het onbetaalde deel (TGMW) 
blijft  op je bankrekening staan.

•  Ford Options beschermt je 
tegen eventueel waardeverlies 
van je auto ten gevolge van 
veranderende 
marktomstandigheden.

Je Ford teruggeven.
De waarde van de auto is aan het 
eind van de Options overeenkomst 
gegarandeerd gelijk aan het nog 
onbetaalde deel van de auto. Als de 
waarde onverhoopt - door 
marktomstandigheden - minder is 
dan de TGMW, dan neemt Ford het 
verlies voor haar rekening. M.a.w.: als 
je dat wil, lever je de auto gewoon in.
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Je Ford houden.
Als je jouw Ford wil houden, dan kan 
dat. In dat geval hoef je alleen nog 
maar de slottermijn te betalen aan 
Ford. Je kunt dit bedrag in één keer 
overmaken, maar je kunt het ook in 
maandelijkse betalingen voldoen. 
De keuze is aan jou.
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Hoe werkt Ford Options
Bij Ford Options stelt Ford bij 
aankoop van jouw auto de 
toekomstige gegarandeerde 
minimumwaarde aan het einde van 
de looptijd vast (de TGMW). 
Deze gegarandeerde restwaarde los 
je tijdens de looptijd niet af. Je 
betaalt alleen het verschil tussen de 
aanschafprijs en de TGMW, in 
maandelijkse termijnen plus een vast 
laag rentepercentage. Bovendien kan 
je jouw Ford Options contract altijd 
tussentijds geheel of gedeeltelijk 
inlossen tegen lage kosten. 

Met Ford Options los je dus alleen af 
wat je ‘verbruikt’. 
En met een eventuele aanbetaling of 
inruil en het afgesproken kilometrage 
beïnvloed je zelf jouw maandbedrag. 
Dat maakt Options zo voordelig.

Inruil? Geen probleem.

Is het bedrag dat je ontvangt voor 
je inruilauto hoger dan de maximale 
aanbetaling dan maken wij dit 
verschil direct aan je over. 

Je Ford inruilen. 
Als je inruilt, is de kans groot dat de 
inruilprijs hoger is dan de TGMW. In 
dat geval krijg je deze overwaarde 
uitbetaald. Als je wil, kun je daarmee 
een aanbetaling doen op je volgende 
Ford. aanbetaling dan maken wij dit 
verschil direct aan je over. 
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FORD OPTIONS DEAL
Profi teer nu van onze actierente van 1,9%

Puma
Kuga
EcoSport

Contante prijs Aanbetaling Totaal Kredietbedrag Vaste  debetrentevoet Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP) Duur van de krediet overeenkomst (mnd) Termijnbedrag  per maand Slottermijn Totaal te betalen bedrag
€ 27.895 € 8.202 € 19.693 1,9% 1,9% 36 mnd € 199 € 13.473 € 20.637
€ 34.710 € 10.312 € 24.398 1,9% 1,9% 36 mnd € 269 € 15.860 € 25.544
€ 26.950 € 8.243 € 18.707 1,9% 1,9% 36 mnd € 239 € 10.949 € 19.553 

Kenmerken Options aanbieding

Ford Credit (een handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V. kantoorhoudende te Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam) treedt op als aanbieder van de genoemde 
financieringen. Autobedrijf Poll  treedt op als verbonden bemiddelaar en bemiddelt daarmee uitsluitend voor BNP Paribas Personal Finance BV (04421018). Dit betreft geen advies, 
u dient zelf te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Verdere informatie over deze kredietmogelijkheid kunt u vinden via de 
website van Ford Credit en de Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de 
overeenkomst aan u verstrekt. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbieding is geldig t/m 30-9-2021.

Aan het einde van de 
looptijd kun je kiezen 
of je jouw auto inruilt 
teruggeeft  of houdt!

Toekomstige Gegarandeerde 
Minimum Waarde (TGMW)

Aanbetaling 
(of inruil)

Options 
maandbedrag

WWW.POLL.NL

AUTOBEDRIJF POLL HILVERSUM OFFICIAL FORD DEALER • VERKOOP NIEUW & OCCASIONS  
    FORD SERVICE & ONDERHOUD • ZEVERIJNSTRAAT 2

AUTOBEDRIJF POLL HUIZEN  FORD SERVICE & ONDERHOUD • OCCASIONCENTRUM • NIJVERHEIDSWEG 21  
AUTOBEDRIJF POLL NAARDEN FORD SERVICE & ONDERHOUD • AMSTERDAMSE STRAATWEG 17A

PROFITEER NU VAN EEN 
EXTRA HOGE INRUILPRIJS!

FORD PUMA 
ACTIEPRIJS VANAF € 26.895,-  

Vanaf € 199,- per maand
met Ford Options

FORD KUGA
ACTIEPRIJS VANAF € 33.710,-

Vanaf € 269,- per maand
met Ford Options

FORD ECOSPORT
ACTIEPRIJS VANAF € 26.950,- 

Vanaf € 239,- per maand
met Ford Options

STAP NU EXTRA VOORDELIG OVER IN EEN 
NIEUWE FORD PUMA, KUGA OF ECOSPORT

UW HUIDIGE FORD IS NU WAARSCHIJNLIJK MEER WAARD 
DAN VORIG JAAR... BEKIJK ONS INRUILVOORSTEL >>>

Geachte  Aanhef

Misschien is dit wel het ideale moment om binnenkort over te stappen in een nieuwe Ford. 
Uw huidige Ford is door de prijsstijgingen in de huidige markt waarschijnlijk meer waard 
dan een jaar geleden. Wij zijn in ieder geval op zoek naar goede, courante Fordmodellen 
om onze occasionvoorraad aan te vullen.

Met de huidige aanbiedingen op zowel de voorraad als te nieuw te bestellen Ford 
modellen is het de komende tijd erg interessant zakendoen. De inruilprijs die wij u bieden 
is inclusief een extra inruilkorting bovenop de actieprijs voor de nieuwe auto en kunt u 
beschouwen als een uitnodiging om te komen onderhandelen.

Bij de Puma, Kuga en Ecosport kunt bovendien profi teren van zeer interessante 
maanbedragen als u kiest voor Ford Options. 

Door de inruilprijs van uw huidige auto te gebruiken als aanbetaling kunt u 
rekenen op een scherp tarief. Een uitleg van Ford Options vindt u in deze folder.

Zin in een nieuwe Ford? Kom dan langs voor een proefrit én een exacte taxatie 
voor uw huidige Ford. Dan gaan wij ons uiterste best doen!

Met vriendelijke groet,

Verkoopteam Autobedrijf Poll

FORD OVERSTAP WEKEN

De inruilprijs voor uw huidige Ford met kenteken Q 

inclusief Poll inruilbonus bedraagt €  AL

N
A
W

Ford Credit (een handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V. kantoorhoudende te Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam) treedt op als aanbieder van de genoemde financieringen op deze pagina.  
Gerritse Hendriks treedt op als verbonden bemiddelaar en bemiddelt daarmee uitsluitend voor BNP Paribas Personal Finance BV (04422020). Dit betreft geen advies, je dient zelf te bepalen of het door jouw gewenste 
krediet aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. De Europese standaardinformatie is verkrijgbaar via Ford Credit en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.  
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbieding is geldig t/m 31-12-2021.

Contante prijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Vaste debet rentevoet Jaarlijks kostenpercentage Duur overeenkomst Termijnbedrag p.m. Slottermijn Totaal te betalen bedrag

 € 20.390 € 6.317 € 14.073 3,9% 3,9% 36 mnd € 169 € 9.348 € 15.432

  € 23.385 € 6.936 € 16.449 1,9% 1,9% 36 mnd € 179 € 10.781 € 17.225

  € 28.240 € 8.373 € 19.867 1,9% 1,9% 36 mnd € 229 € 12.547 € 20.791

Kenmerken Options aanbieding

Ford Gerritse Hendriks:  
jouw Ford Dealer in Rivierenland
In het stroomgebied van Rijn, Maas en Waal is Ford Gerritse Hendriks een 
begrip. Door de samenvoeging van de familiebedrijven M.C Gerritse  
Personenwagens en Autobedrijf Hendriks verlenen wij onze diensten vanuit 
onze vestigingen in Tiel, Oss en Zaltbommel. Of het nu gaat om de aanschaf 
van een nieuwe of gebruikte Ford of een betrouwbare Ford bedrijfswagen... 
Onze ervaren teams staan voor je klaar. Ook voor onderhoud en reparatie 
ben je bij ons aan het juiste adres. In onze moderne werkplaatsen doen wij er 
alles aan om je snel weer veilig op weg te helpen.

INRUILEN OF INKOPEN?
Gerritse Hendriks is op zoek naar goede auto’s. Kom nu langs voor een 
taxatie en profiteer van een extra scherp inruil/inkoopvoorstel.

Klantenwaardering 
is onze drive
Onze medewerkers zetten zich al decennia in om onze klanten op en top van 
dienst te zijn. Hiervoor zijn wij meermaals beloond met de Ford Chairman’s 
Award voor klanttevredenheid. Wij zijn ook erg trots op de positieve reviews 
en reacties van onze klanten.

Nieuwe  
Fiesta Connected
Nieuwe Fiesta 
Titanium MHEV
Nieuwe Focus 
Connected

Prijzen personenauto’s incl. BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2021. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties.  
Vraag naar de voorwaarden. Kijk voor gemiddeld brandstofverbruik en CO2 emissie op www.ford.nl


