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D A V E R O

MINI COOPER S CABRIO

HOE VRAAG JE EEN FINANCIERING AAN?

WAT IS DE ONDERHOUDSHISTORIE?

WAT ZIJN DE GEBRUIKERSSPOREN?

2017 - 82.000 KM - €337 PER MAAND

€27.990
VAN €28.500 VOOR

€510 KORTING!
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In dit magazine omschrijven we de opties van deze MINI, we 
laten enkele financieringsvoorbeelden zien en leggen uit 

hoe de financiering in zijn werk gaat. Verder vertellen we wat 
er allemaal gebeurt met de MINI voor aflevering en welke 

garantie mogelijkheden er zijn. 

Ook laten we de gebruikerssporen die deze MINI heeft zien, 
zodat je een goed en eerlijk beeld hebt van de staat van deze 

auto. 

Als er nog vragen zijn kan je ons natuurlijk altijd bellen, appen 
of mailen. Groetjes en veel leesplezier!

Wij zijn Veerle en Marcella. Wij hebben een 
enorme passie voor MINI en helpen jou

graag met het verwezenlijken van jouw MINI 
droom. 

+31 (0)6 82 53 56 72
info@daveromaastricht.nl

+31 (0)43 204 13 84
www.daveromaastricht.nl
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Jos is een straathond uit Hongarije. Hij is daar ernstig gewond gevonden. De 
dierenartsen denken dat er een chemische vloeistof over zijn nek is gekomen. Het 
was de vraag of hij het zou redden... Gelukkig heeft een stichting hem opgevangen 

en verzorgd. Hij heeft er een litteken aan overgehouden, maar hij is verder 
helemaal opgeknapt. Toen hij gezond genoeg was heeft hij helaas nog een aantal 
maanden in het asiel moeten wachten op een baasje. Toen ik hem tegenkwam op 
internet en zijn verhaal las, was ik meteen verkocht. Het greep me zo aan. Ik wist 
meteen dat Jos bij mij zijn gouden mand moest krijgen! Sinds mei 2020 hebben 

wij Jos geadopteerd en hij geniet met volle teugen. Hij is ontpopt van rustige 
hond, naar een vrolijke speelse, lieve rakker!  

 
Een vrouw runt de stichting in Hongarije en heeft haar tuin omgebouwd tot 

hondenasiel. We willen haar graag steunen en daarom doneren wij 10 euro per 
verkochte MINI voor voedsel en verzorgingspakketten.  

 
Ben jij op zoek naar een trouwe viervoeter voor het leven. Don’t shop, adopt! Ze 

zijn je zo dankbaar. Je kunt hier alle hondjes bekijken van de stichting.

HET VERHAAL VAN ONZE BEDRIJFSHOND JOS

https://www.tierrettung-nyirbator.com/vermittlung-hunde/
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MINI COOPER S CABRIO

De MINI Cabrio is de kern van het open rijplezier. Het rijden met een open dak 
geeft een gevoel van vrijheid. Met een elektrische stoffen cabriokap en vier 

comfortabele zitplaatsen is hij helemaal klaar voor een dagje touren!

Klik hier voor de video van deze MINI!

2017 - 82.000 KM - 192 PK -  €27.990
AUTOMAAT - BENZINE - 2.0L

http://www.youtube.com/watch?v=N8KAhK_K_hg
http://www.youtube.com/watch?v=N8KAhK_K_hg
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DE OPTIELIJST
Leder Lounge satellite Grey

Auto start/stop functie

Sport-Automatic steptronic

Multifunctioneel stuur

Piano Black interieur

Color line Carbon Black

MINI driving modes

MINI excitement pakket

Isofix

Sportstoelen

LED verlichting

Parkeersensoren

Regensensor

Boordcomputer

Lichtpakket

Chilli pakket

Navigatiesysteem

MINI Yours stuur

MINI radio visual boost

Proefrit aanvragen? 
Stuur een WhatsApp 
naar: +31 (0)6 82 53 56 72
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Wil je graag al in je MINI rijden 
en nog genoeg geld overhouden 
om leuke dingen te doen? Dan is 
financieren een slimme keuze. 
Je kan zelf kiezen welke looptijd 
je wil en of je wel of niet iets 
wil aanbetalen. De maximale 
looptijd is 96 maanden. Je kan 
tussendoor kosteloos extra 
aflossen als je dat wil, maar 
dat hoeft niet! Zo ga je voor het 
laagst mogelijk maandbedrag 
en als je tussendoor toch wat 
meer te besteden hebt, los je dat 
gewoon af! Na de looptijd is de 
MINI van jou. Wegenbelasting en 
verzekering zit niet inbegrepen. 
Het is ook mogelijk om een  
inruilauto als aanbetaling te 
gebruiken.

SLIM
FINANCIEREN
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HOE VRAAG JE EEN FINANCIERING AAN?

We werken samen met een leasemaatschappij. Het gaat om een financiering. Je 
betaalt de auto per maand af. Zo hoef je niet in een keer een groot bedrag neer te 
leggen en kan je wel al in jouw droom auto rijden. Je kan kiezen voor een looptijd 
tot 8 jaar. Een groot voordeel is dat je tussentijds zo veel en vaak mag aflossen als 
je zelf wil. Maar het hoeft niet! Na de looptijd is de auto van jou. Wegenbelasting 
en verzekering zit daardoor niet inbegrepen in de prijs per maand.  
 
Voordat de leasemaatschappij een aanvraag kan starten hebben ze een aantal 
gegevens van je nodig zoals: 
-Loonstrookje; 
-Bankafschrift van een hele maand waarop te zien is dat huur/hypotheek wordt 
afgeschreven; 
-Kopie ID/Paspoort/Rijbewijs  
 
De leasemaatschappij neemt contact met je op en geeft aan waar en hoe je de 
bestanden kan aanleveren.
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FINANCIERINGSVOORBEELDEN
AANBETALING  LOOPTIJD  PRIJS PER MAAND

€0   96 MAANDEN  €337 
€5000   96 MAANDEN  €277
€5000   72 MAANDEN  €357
€5000   60 MAANDEN  €420

Wil je graag een berekening op maat? Stuur ons een WhatsApp 
naar: +31 (0)6 82 53 56 72

Klik hier om jouw financiering aan te vragen!

https://www.daveromaastricht.nl/financiering-aanvragen
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EEN GESLAAGD
INTERIEUR
Je ziet meteen dat er extra aandacht is besteed aan het 
prachtige interieur. De lederen Lounge Satellite Grey 
sportstoelen bieden de perfecte zithouding, zodat je 
aangenaam kan cruisen in jouw MINI. Het Piano Black 
interieur, dat terug komt met een lakafwerking in het 
dashboard en in de deuren, maakt het plaatje compleet. 
In dit model wordt het hart van deze klok gevormd door 
een beeldscherm waarin informatie van het audio-, 
communicatie- en navigatiesysteem wordt getoond.
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Door zijn nieuwe gestroomlijnde silhouet met de scherp gedefinieerde daklijn 
werkt de nieuwe MINI Cabrio als een magneet voor bewonderende blikken. Hij 

is uitgerust met een unieke stoffen cabriokap die slechts 18 seconden nodig 
heeft om volledig te sluiten of te openen bij snelheden tot 30 km/h. Dan is er 

nog een derde mogelijkheid, waarmee het dak 40 cm naar achteren kan worden 
geschoven in de zonnedakmodus. Welke stand van het dak je ook kiest, je rijdt 

altijd in stijl. Ervaar verfijnde prestaties samen met het go-kart gevoel – en 
maximaal plezier in de zon in je MINI.

RIJDEN IN STIJL
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HET MULTIFUNCTIONEEL 
STUUR 

Cruise control en een limiet knop. Bij 
beide functies schakel je een bepaald 

limiet in zodat de auto niet harder rijdt 
dan dit ingestelde limiet. Het verschil 
is dat je bij de limiet knop wel zelf gas 
moet blijven geven, terwijl dit bij de 

cruise control niet hoeft. 

Krijg je telefoon onderweg? Dan kan 
je via het stuur opnemen! Ook kan je 
via bluetooth je favoriete Spotify lijst 

luisteren
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HET LICHTPAKKET, MEER DAN FUN!
Het lichtpakket geeft je de sfeer die je zoekt in een auto. Je kan zelf een kleur 

kiezen die overal terugkomt. Zowel in de deuren, in het midden en zelfs onder de 
armsteun. Heb je het nodig? Nee... Is het leuk? JA!
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Inparkeren is met deze MINI een fluitje van een cent. Wanneer je met de auto 
achteruit rijdt, kun je precies zien hoeveel ruimte je hebt. Op het beeldscherm 

wordt dit aangegeven met de kleuren groen, geel en rood hierbij kleurt de 
ledring in het midden ook mee. Ook hoor je piepjes. 

PARKEERSENSOREN
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DE KOFFERRUIMTE  
MINI heeft ervoor gezorgd deze cabrio opbergplek heeft in de kofferruimte. Door 

de hendels vast te klikken, zoals hier onder op de foto, is het makkelijker om 
je spullen in te laden. Boodschappen doen en een kratje bier meenemen? No 

problemo voor deze carbio!
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Met het MINI Head-up Display blijven je ogen op de weg gericht. Je snelheid, 
verkeersborden en navigatiegegevens worden op een transparant scherm dichtbij 
de voorruit direct in je blikveld geprojecteerd. Zo check je in één oogopslag alles 

wat je onderweg moet weten. Veilig en makkelijk.

HEAD UP DISPLAY
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Het automatische start en stop systeem schakelt je motor uit wanneer je stilstaat. 
Zodra je het gaspedaal in duwt, gaat de motor weer aan. Zo verbruik je geen 

brandstof en stoot je geen Co2 uit als je niet in beweging bent!

START / STOP SYSTEEM
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GARANTIE 

Al onze MINI’s worden afgeleverd 
met 6 maanden garantie, tot 10.000 
km. Deze garantie krijg je van ons 
en zijn zonder kleine lettertjes. 
Gaat er iets kapot, dat niet hoort? 
Dan wordt dit gerepareerd. Slijtage 
onderdelen horen hier niet bij. Ga je 
voor extra zekerheid? Dan kies je voor 
levenslange garantie. Je krijgt garantie 
tot 160.000 km en kost €1750. Het zijn 
dezelfde voorwaarden dan bij de 6
maanden garantie. Zónder kleine 
lettertjes!
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Zoals je in de afbeeldingen ziet, heeft de MINI netjes zijn onderhoud gehad. 
Van ons krijgt hij ook nog een afleverbeurt. Dit wordt geregistreerd in een 

onderhoudsboekje.

ONDERHOUDSHISTORIE
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DE GEBRUIKERSSPOREN
Wij verkopen alleen occasion MINI’s en iedere gebruikte auto heeft enkele 

gebruikerssporen. Deze MINI is in uitstekende staat. Wij konden maar 
enkele gebruikerssporen vinden.  Die laten wij hieronder zien. 

Steenslag motorkap
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A CAR COMPANY 
RUN BY GIRLS

Hi, ik ben Veerle. Geboren op 20 
april 1994 in Maastricht. Ik heb een 
grote passie voor MINI, ondernemen, 
marketing en dieren! In 2015 
verkocht ik mijn eerste MINI. In de 
loop der jaren heb ik het steeds wat 
kunnen uitbreiden en nu hebben we 
30 MINI's op voorraad. Samen met 
Marcella, Kirsten en Maxime run ik 
Davero!

Ik heb een oudere zus, Dalja en twee 
lieve ouders. De naam 'Davero' is 
een samenvoeging van onze namen. 
(Dalja, Rozette, Erwin én Veerle).

Toen ik 10 jaar was zijn we verhuisd 
van Maastricht naar België. 
Inmiddels woon ik al 8 jaar samen 
met mijn vriend, Jiri, ook in België. 
We hebben 3 pony's, een paard én 
een hond Jos. 

Wat zijn mijn werkzaamheden 
bij Davero?
Ik hou me vooral bezig met 
de inkoop, marketing en het 
organiseren van het bedrijf. 

Ik vind de uitstraling van het bedrijf 
belangrijk. Ook wil ik klanten een zo 
goed mogelijk beeld geven van de 
auto voordat ze hier in de showroom 
komen. Dat doen we met video's, 
magazines en foto's. Eerlijkheid 
vinden we belangrijk dus we 
benoemen ook de gebruikerssporen. 
Heb je een vraag over een MINI? 
Stuur ons een app of mailtje. Ik streef 
erna binnen 2 uur een antwoord 
te geven. Ook in het weekend of 
avonden!

Leer ons nog iets beter kennen!
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Ik ben altijd erg fanatiek geweest, wat betreft mijn hobby's. Vroeger was dit 
dansen, zingen en paardrijden. Davero is meer dan een fulltime baan en daardoor 

moet je natuurlijk keuzes maken. Ik heb gekozen voor de paarden. Samen 
met mijn paard Hori rij ik dressuurwedstrijden. Het rijden op het Limburgs 

kampioenschap is altijd het hoogtepunt van het seizoen. Samen worden we 
steeds een beetje beter en komen we steeds in een hogere klasse. Dit geeft me 
voldoening en na een drukke werkdag kan dat me net dat beetje ontspanning 

geven dat ik nodig heb.
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MARCELLA SLIGCHERS

Marcella is 26 jaar en verantwoordelijk 
voor de gehele MINI verkoop. Ze 

begeleidt het hele traject. Van emails 
en appjes beantwoorden tot showroom 

bezoeken en afleveringen. Marcella zorgt 
dat alles goed verloopt en doet graag 

nét dat beetje extra voor onze klanten. 
Ze houdt van een bakkie koffie en 

gezelligheid. Dit deelt ze graag met onze 
Davero klanten! Welkom bij Davero!

verkoop
KIRSTEN JANSSEN

Kirsten is 22 jaar en studeert 
communicatie en multimedia design. 

Ze is nu bezig aan haar laatste semester. 
We hebben er alle vertrouwen in dat ze 
dit met succes zal afsluiten. Erna komt 

Kirsten fulltime bij Davero werken. 
Kirsten verzorgt de foto’s en video’s. 
Maar maakt ook de nieuwsbrieven! 
Moet er even een MINI gestofzuigd 

worden? No problemo!

multimedia designer
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MAXIME BESSEMS

Maxime is 20 jaar en studeert 
Communicatie in Tilburg. Ze komt 2 
dagen per week bij Davero werken. 

Ze maakt net zoals Kirsten foto’s van 
de voorraad, video’s en magazines. 

Maar moet er een MINI even gepoetst 
worden? No problemo voor Maxime!

multimedia designer
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+31 (0)6 82 53 56 72

info@daveromaastricht.nl

+31 (0)43 204 13 84

www.daveromaastricht.nl

D A V E R O

Molensingel 7-9 
6229 PB Maastricht 
Nederland

Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 – 15:00 uur
Zondag en maandag gesloten

Voor vragen kun je ons altijd appen, bellen of mailen

Kom je liever langs, dan zien we je 
graag in onze showroom!*

Volg ons ook op social media!

*Let op: SHOWROOMBEZOEK 
ALLEEN OP AFSPRAAK

mini.daveromaastricht

Davero


