
Diefstalwaarschuwing

Outlander PHEV



U bent één van de snelle beslissers die heeft gekozen voor een Mitsubishi 
Outlander PHEV. De overheid honoreert deze keuze met fiscale voordelen 
voor u en voor de zaak, zoals een 0% bijtelling voor maximaal vijf jaar. 

Ondanks dat de Mitsubishi Outlander goed is beveiligd, is het diefstalrisico 
aanzienlijk. Uit diefstalcijfers blijkt dat het dievengilde uit Oost-Europa grote 
belangstelling heeft voor hybride auto’s. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 
feit dat er Oost-Europese steden zijn die subsidies geven aan gebruikers van hybride 
auto’s.

Daders zijn veelal goed georganiseerde bendes die in Nederland rondtrekken en met 
behulp van high-tech apparaten auto’s stelen. De dieven hebben het vooral voorzien 
op de hybride auto en dan met name de SUV’s. Zo zijn van de Lexus RX die in de 
afgelopen 3 jaar zijn afgeleverd 1 op de 18 gestolen. Vooralsnog is Nederland het eerste 
land waar de Outlander PHEV verkrijgbaar is, waardoor het diefstalrisico toeneemt.

Hybride auto’s doelwit 
Oost-Europese bendes

Gefeliciteerd met uw aankoop

Outlander PHEV 2013

Outlander PHEV 2014

Vergelijkbare auto

Bijtellings-
percentage

Catalogus-
waarde

Belastingafdracht
gedurende 48 maanden

Uw voordeel

0%

7%

25%

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ -

€ 5.880 (42%) tot € 7.280 (52%)

€ 21.000 (42%) tot € 26.000 (52%)

€ 5.880 tot € 26.000
Afhankelijk van uw situatie



Bescherm uw auto en 
fiscale voordelen

Maar wat nou als uw Outlander wordt gestolen? Dit heeft voor u als 
berijder, naast alle ongemakken die diefstal met zich meebrengt, ook 
grote financiële gevolgen.
Wanneer uw Outlander PHEV wordt gestolen zal de overheid de 0% 
bijtelling niet toepassen op de volgende auto. Dit kost u bij 7% bijtelling 
tenminste € 1.500 per jaar. Bescherm daarom uw auto en fiscale 
voordelen en kies voor extra beveiliging: met een aparte autorisatie die 
onafhankelijk van de auto werkt.

Voor meer informatie over 
beveiliging van de Outlander kijk op:

www.stichtingvbv.nl/phev



Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is een gemeenschappelijk initiatief van alle 
Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit 
te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Voor meer informatie over beveiliging van de Outlander 
kijk op: www.stichtingvbv.nl/phev

Niveau beveiliging

Minimale beveiliging

Extra om diefstal  
te voorkomen

Extra om voertuig na 
diefstal terug te vinden

Leveranciers en 
inbouwstations

Product

Een extra startonderbreker* (VbV – SCM klasse 1) die alleen 
via een aparte autorisatie is uit te schakelen en dus niet via de 
originele voertuighandzender.

+  Inbouw van een goedgekeurd alarmsysteem  
(VbV – SCM klasse 2 of 3).

+  Inbouw van een VbV – SCM goedgekeurd volgsysteem  
(VbV – SCM klasse 4 of 5), bij voorkeur met jamming detectie.

Voor meer informatie over leveranciers en inbouwstations 
kijk op www.stichtingvbv.nl/phev of vraag uw dealer naar de 
mogelijkheden.

Indicatie kosten 
(incl. inbouw)

€ 200,- - € 300,-

€ 500,- - € 800,-

v.a. € 500,-
(excl. abonnement)

*  Toelichting: Steeds vaker worden auto’s op een vernuftige wijze gestolen, waarbij de dieven via de buitenkant 
contact maken met het besturingssysteem van de auto. Op die manier kunnen dieven de startonderbreker en 
het alarmsysteem uitschakelen. Door het beveiligingssysteem een eigen uitschakelmogelijkheid te geven kan dit 
worden voorkomen.

Om diefstal te voorkomen adviseren wij u om uw auto te beveiligen 
met een extra startonderbreker die alleen met een aparte autorisatie 
is uit te schakelen. Met een eenmalige investering in een achteraf 
ingebouwd VbV - SCM goedgekeurd beveiligingssysteem maakt u  
het dieven lastig en verkleint u het risico op diefstal aanzienlijk.  
Uit onderzoek blijkt dat diefstal van een auto met een VbV – SCM 
goedgekeurd beveiligingssysteem 3,7 keer kleiner is.

Beveilig uw auto extra 

Niet te starten, niet te stelen


