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Introductie 
Vanaf heden kunnen geconfigureerde auto’s in Mobility Platform (MP) als voorraadauto’s 

opgeslagen worden. Een voorraadauto wordt tezamen met zijn Kommnr. opgeslagen. Deze 

voorraadauto dient twee doelen: 

1. Verkopers kunnen in MP de voorraadauto ‘oppakken’ en direct gaan calculeren. Zij hoeven 

hiervoor niet meer de auto te configureren. 

2. Externe websites waarop voorraad wordt aangeboden en waar een Kommnr. bekend is 

kunnen zo een webservice aanroepen bij de calculatie-engine van MP om zodoende real-

time Private Lease prijzen op de website te krijgen voor de voorraadauto met het 

desbetreffende Kommnr. Denk bij externe websites aan: 

o De voorraad op de dealerwebsite 

o De voorraad op de site van AutoAbonnement 

o De voorraad op de site van de stocklocators van Pon 

Bovenstaande leidt tot het voordeel dat een voorraadauto altijd maar één keer hoeft te worden 

geconfigureerd en opgeslagen. De berekening van de leaseprijs voor een voorraadvoertuig is 

namelijk altijd actueel, zowel bij gebruik binnen Mobility Platform als bij de aanroep van de 

webservice.  
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Wie mag voorraadauto’s opvoeren? 

Voorraadauto’s lezen 
Iedere gebruiker, verkopers én verkoopleiders, heeft leesrechten. Hiermee kan eenieder op 

voorraadauto’s zoeken, voorraadauto’s bekijken, voorraadauto’s calculeren en Private Lease 

aanvragen voor voorraadauto’s.  

Voorraadauto’s beheren 
Daartoe aangewezen gebruikers, ‘voorraadbeheerders’, mogen autoconfiguraties opslaan als 

voorraadauto en eenmaal aangemaakte voorraadauto’s verwijderen.  

Rechten aanvragen 
Om gebruikers toe te wijzen als voorraadbeheerder stuur een verzoek naar 

privateleasestockpricingservice@vwpfs.nl met daarin de naam en de accountnaam van iedere 

gebruiker die voorraad gaat beheren. Zodra de rechten aan de gebruikers zijn toegewezen zal er een 

email teruggestuurd worden en kunnen er voorraadauto’s worden aangemaakt. 

  

mailto:privateleasestockpricingservice@vwpfs.nl
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Voorraadauto’s in Mobility Platform, hoe werkt het? 

Concern en vestigingen 
Binnen Mobility Platform zijn gebruikers gekoppeld aan één of meerdere vestigingen van een dealer. 

Met de voorraadauto’s functionaliteit is het mogelijk gemaakt dat alle vestigingen vallend onder een 

dealer gekoppeld zijn aan het ‘concern’ van de dealer. 

Hiermee is het mogelijk dat voorraadauto’s aangemaakt door een andere vestiging zichtbaar zijn en 

opgepakt kunnen worden door iedere verkoper, verkoopleider van het ‘concern’ van de dealer. 

Voorraadauto’s zijn alleen te beheren door de voorraadbeheerder van de vestiging waaronder de 

voorraadauto is aangemaakt. De auto is dus wel zichtbaar voor alle vestigingen, maar alleen te 

beheren door de vestiging waar de voorraadauto onder valt. 

Aangemaakte voorraadauto’s zijn niet zichtbaar voor ‘concerns’ van andere dealers. 

Configureren en opslaan van een voorraadauto 
Alleen voorraadbeheerders kunnen voorraadauto’s aanmaken. Een auto wordt een voorraadauto 

door deze, net als iedere andere auto, eerst te configureren en de CO2-waarde te bepalen o.b.v. 

WLTP. Na configuratie dient het Kommnr. van de voorraadauto te worden opgegeven waarna de 

configuratie kan worden opgeslagen als voorraadauto. Bij een voorraadauto kan ook een eventueel 

van toepassing zijnde dealerkorting worden opgeslagen. 

Direct na opslaan is de voorraadauto vindbaar voor iedere gebruiker van de dealer. Tevens is de 

voorraadauto direct beschikbaar voor de externe websites om er een Private Lease prijs mee te 

berekenen. 

Configuraties van eenmaal aangemaakte voorraadauto’s kunnen niet meer gewijzigd worden. 

LET OP! 

Bij een opgeslagen voorraadauto worden geen Private Lease prijzen en geen accessoires opgeslagen. 

- Leasecondities zijn pas van toepassing als er met de voorraadauto gecalculeerd wordt in 

Mobility Platform of als een externe website een Private Lease prijs opvraagt. 

- Accessoires worden niet opgeslagen bij een voorraadauto. Tijdens het maken van een 

prijsvoorstel kunnen accessoires wel worden toegevoegd, bijv. een trekhaak. Iedere 

gebruiker kan deze accessoires toevoegen ten tijde van het maken van een prijsvoorstel. 

Kommnr. 
De Kommnummers die gebruikt worden zijn uniek binnen Mobility Platform. Dat wil zeggen dat een 

Kommnr. niet twee keer kan voorkomen binnen alle dealers van Mobility Platform. Bij het opvoeren 

van een Kommnr. wordt hierop gevalideerd. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat er een tikfout wordt gemaakt bij het invoeren van een Kommnr. 

Daarom is het mogelijk om een Kommnr. bij een voorraadauto te wijzigen. 
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Dealerkorting 
Naast het Kommnr. is het, zoals eerder al gesteld, ook een mogelijk van toepassing zijnde 

dealerkorting worden opgeslagen bij de voorraadauto’s. Wanneer de Private Lease prijs voor deze 

auto uitgerekend wordt, via een webservice of in Mobility Platform, zal de opgegeven korting 

verrekend worden in de te tonen Private Lease prijs. De korting geldt bij alle looptijd / kilometrage 

opties die er gemaakt worden. 

LET OP! 

Een korting van bijvoorbeeld EUR 50,- heeft een andere uitwerking bij de combinatie van 48 

maanden en  10.000 kilometer dan bijvoorbeeld bij de combinatie 36 maanden en 20.000 kilometer.  

Door te spelen met deze combinaties, ten tijde van het maken van een voorraadauto, kan bekeken 

worden welke leaseprijzen er getoond zullen worden als de leaseprijs van het Kommnr. wordt 

opgeroepen via een webservice met verschillende looptijd / kilometrage combinaties. 

Calculeren van een voorraadauto 
Een eenmaal aangemaakte voorraadauto is beschikbaar om er een Private Lease prijs mee te 

calculeren. Als deze calculatie akkoord is kan vervolgens het normale aanvraagproces gestart 

worden. 

De berekening van de leaseprijs voor een voorraadvoertuig is altijd actueel, zowel binnen Mobility 

Platform als bij de aanroep van de webservice. In de praktijk betekent dit dat een leaseprijs ten tijde 

van de dag van opslaan anders kan zijn dan op een andere datum. De reden hiervoor is het feit dat 

prijsregelingen voor het type auto kunnen wijzigen of dat er actietarieven gelden voor dit type auto. 

Mocht er naast de eventuele actietarieven ook een dealerkorting opgeslagen zijn bij het 

voorraadvoertuig dan wordt daar ook automatisch mee gerekend bij de bepaling van leaseprijs. 

Bij een voorraadauto hoeft bij de leasecondities niet meer aangegeven te worden dat het een 

voorraadauto betreft omdat het al een voorraadauto is.  

Geldigheid van een voorraadauto 
Voorraadauto’s zijn een jaar geldig binnen Mobility Platform. Daarna worden ze automatisch 

verwijderd. Deze functionaliteit is ingebouwd om Mobility Platform overzichtelijk te houden. Er 

treedt anders teveel vervuiling op. 

Dat wil niet zeggen dat voorraadauto’s niet eerder verwijderd kunnen worden. Voorraadbeheerders 

van de vestiging waaronder de voorraadauto valt kunnen op elk moment dat zij dat willen een 

voorraadauto opzoeken en verwijderen. 

Kopiëren van voorraadauto’s 
Van eenmaal opgevoerde voorraadauto’s kan een kopie gemaakt worden om zodoende snel een 

eenzelfde soort voorraadauto aan te maken. Bijvoorbeeld omdat het eenzelfde auto betreft maar 

waar alleen de kleur van verschilt. Bij het kopiëren wordt de hele configuratie overgenomen, deze is 

vervolgens aan te passen. Het kommnr. en de kortingen worden niet overgenomen en dienen 

opgevoerd te worden.  
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Opvoeren van een voorraadauto 

Voor wie? 
Het aanmaken van een voorraadauto kan door onderstaande rollen worden uitgevoerd: 

- Verkopers en Verkoopleiders met voorraadbeheerrechten, de voorraadbeheerders 

Zoekscherm 

 

Acties 

1. Zoek in het zoekscherm een model waarvan je een voorraadvoertuig wilt maken en klik op 

“Nee” in de kolom ‘Voorraad’, zie blauwe omcirkeling in het screenshot hierboven.  

Modellenscherm – Configuratie tabblad 

Na selectie van de juiste auto wordt dit configuratiescherm voor voorraadauto’s gestart. 
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Acties 

1. Configureer de auto zoals je normaal ook doet. Zie de blauwe omcirkeling. 

2. Als je klaar bent met configureren bepaal dan de CO2-waarde van de voorraadauto via de 

knop “Bepaal de CO2 waarde o.b.v. WLTP”. Zie de groene omcirkeling in het screenshot 

hierboven. De knop is pas klikbaar als er een valide configuratie is gemaakt. 

o Als de CO2-waarde wel opgehaald kan worden wordt automatisch het tabblad 

‘Kommnr.’ geopend. 

o Als de CO2-waarde niet opgehaald kan worden dient de CO2 waarde handmatig te 

worden ingevoerd. Bereken daarna de leaseprijs via de knop “Bereken leaseprijs”, zie de 

oranje omcirkeling in onderstaand screenshot.  

Als de leaseprijs is berekend wordt automatisch het tabblad ‘Kommnr.’ geopend. 

LET OP! 

De configuratie is nu niet meer aan te passen. 

Modellenscherm – Kommnr. tabblad 

Kommnr. niet invulbaar 

 

Bij het automatisch starten van het tabblad ‘Kommnr.’ is het tabblad in eerste instantie grijs, zie 

groene omcirkeling hierboven. Er kan niets worden ingevoerd. Dit betekent dat op de achtergrond 

de gemaakte configuratie wordt gevalideerd op een juiste CO2 waarde voor WLTP. Is dit proces 

afgerond dan wordt automatisch het tabblad ‘ontgrijsd’.  
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Kommnr. invulbaar (‘ontgrijsd’) 

 

Acties 

1. Is de configuratie gevalideerd voor WLTP dan is het tabblad ‘Kommnr.’ niet meer grijs. Het 

Kommnr. kan nu worden ingevoerd. Zie de groene omcirkeling in het screenshot hierboven. 

Tijdens het invoeren wordt het Kommnr. direct gevalideerd. Wanneer er wordt 

geconstateerd dat een Kommnr. al in gebruik is wordt dit gemeld. Wijzig het nummer in het 

juiste Kommnr. Is dit niet mogelijk, maak dit dan kenbaar bij de accountmanager van VWPFS 

om het probleem op te lossen. In de foutmelding wordt ook gemeld bij wie het te gebruiken 

Kommnr. in gebruik is, geef dit ook door bij de accountmanager.  

2. Invoeren van de dealerkorting, wanneer nodig, in het tabblad ‘Dealerkorting’. Zie de blauwe 

omcirkeling hierboven. 

3. Spelen met de leasecondities, wanneer nodig, via het tabblad ‘Leasecondities’. Zie de oranje 

omcirkeling hierboven.  

4. De help-pagina oproepen via het tabblad ‘?’. 

5. Als je klaar bent met bovenstaande acties kan je de configuratie opslaan via de knop 

“Configuratie opslaan als voorraadvoertuig”, zie zwarte omcirkeling in screenshot. Het 

voertuig is nu opgeslagen als voorraadvoertuig en direct beschikbaar voor een prijsbepaling 

in MP dan wel via een webservice. Na opslaan wordt automatisch het ‘Zoekscherm’ 

geopend. 

 

LET OP! 

De knop “Configuratie opslaan als voorraadvoertuig” is pas klikbaar als het Kommnr. juist is 

ingevoerd. 
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Modellenscherm – Dealerkorting tabblad 

 

Wanneer nodig kan hier de dealerkorting worden ingevoerd die geldt voor het desbetreffende 

voorraadvoertuig. Zie de groene omcirkeling in het screenshot hierboven. Deze korting wordt 

opgeslagen bij het voorraadvoertuig en geldt voor alle leaseconditie combinaties. 

Modellenscherm – Leasecondities tabblad 

 

De standaard ingestelde leaseconditie is 48 maanden en 10.000 kilometer. Een korting van 

bijvoorbeeld EUR 50,- heeft een andere uitwerking bij de combinatie 48 maanden en 10.000 

kilometer dan bijvoorbeeld de combinatie 36 maanden en 20.000 kilometer. De gevolgen van een 

korting op de leaseprijs kunnen hier bekeken worden door te spelen met o.a. de leasecondities 

looptijd / kilometrage. Zie de groene omcirkeling in het screenshot hierboven. Zodoende kan 

bekeken worden welke leaseprijzen er getoond zullen worden als de leaseprijs van het Kommnr. 

wordt opgeroepen via een webservice met verschillende looptijd / kilometrage combinaties. 
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Wijzigen van een voorraadauto 

Voor wie? 
Het wijzigen van een voorraadauto kan door onderstaande rollen worden uitgevoerd: 

1. Verkopers en Verkoopleiders met voorraadbeheerrechten. Dit betreft alleen de 

voorraadbeheerders van de vestiging waar de voorraadauto voor is aangemaakt. 

Zoekscherm 

 

Acties 

1. Zoek in het zoekscherm het voorraadvoertuig welke je wilt wijzigen en klik op “Ja” in de 

kolom ‘Voorraad’, zie blauwe omcirkeling in het screenshot hierboven.    

Modellenscherm – Configuratie tabblad 

 

Acties wijzigen 

1. De configuratie, zie de oranje omcirkeling, bekijken. De configuratie is niet meer te wijzigen. 

2. Het Kommnr. wijzigen, zie blauwe omcirkeling in het screenshot, via het tabblad ‘Kommnr.’.  

3. Wijzigen of leeg maken van de dealerkorting, wanneer nodig, in het tabblad ‘Dealerkorting’. 

4. Spelen met de leasecondities, wanneer nodig. 

5. De help-pagina oproepen via het tabblad ‘?’. 

6. Als je klaar bent met bovenstaande acties kan je de gewijzigde configuratie opslaan via de 

knop “Wijzigen voorraadvoertuig”, zie groene omcirkeling in screenshot. 
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Acties verwijderen 

1. Naast het wijzigen van het voorraadvoertuig kan je deze ook verwijderen. Mocht de auto 

verkocht zijn of is er om een reden behoefte om het voorraadvoertuig te verwijderen dan 

kan dat hier. Klik daarvoor op de knop “Verwijder voorraadvoertuig”, zie zwarte omcirkeling 

in screenshot. 

 

LET OP! 

Zodra het voertuig verwijderd is: 

- Is het niet meer vindbaar binnen MP. 

- Kan er vanuit andere websites geen Private Lease prijs meer worden opgevraagd voor 

dit voorraadvoertuig. Het voertuig bestaat dan nl. niet meer in MP. 

Modellenscherm – Kommnr. tabblad 

 

Wanneer je de blauwe omcirkeling in het modellenscherm selecteert kom je op tabblad ‘Kommnr.’. 

Voorraadinformatie 

Zie de groene omcirkeling in het screenshot hierboven. 

- Aangemaakt door: De vestiging waaronder het voorraadvoertuig is aangemaakt. 

- Aangemaakt op:  De datum waarop het voorraadvoertuig is aangemaakt. 

- Geldig tot:    De datum tot wanneer het voorraadvoertuig geldig is. Dit is standaard 

tot een jaar na aanmaken. Hierna wordt het voorraadvoertuig 

automatisch verwijderd. 

Acties 

1. Het Kommnr. wijzigen, zie blauwe omcirkeling in bovenstaand screenshot. Mocht door een 

tikfout het Kommnr. verkeerd staan dan kan hier het Kommnr. gewijzigd worden. Overschrijf 

het Kommnr. in het invoerveld. 
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Kopiëren van een voorraadauto 

Voor wie? 
Het kopiëren van een voorraadauto kan door onderstaande rollen worden uitgevoerd: 

1. Verkopers en Verkoopleiders met voorraadbeheerrechten, de voorraadbeheerders 

Zoekscherm 

 

Acties 

1. Zoek in het zoekscherm het voorraadvoertuig welke je wilt kopiëren en klik op het kopieer 

icoon in de kolom ‘Voorraad’, zie blauwe omcirkeling in het screenshot hierboven. 

Modellenscherm – Configuratie tabblad 

 

Acties 

1. Alle opties en kleuren van de gekopieerde configuratie zijn voor ingevuld, zie de blauwe 

omcirkeling in bovenstaand screenshot. De hele configuratie kan worden aangepast. 

2. De CO2 waarde dient bepaalt te worden. 

3. Het Kommnr. dient te worden opgevoerd. 

4. Wanneer nodig kan er een korting worden opgevoerd. 

5. Wanneer nodig kan er gespeeld worden met de leasecondities. 

6. Het help-tabblad ‘?’ kan worden geraadpleegd. 

7. Als bovenstaande acties zijn uitgevoerd dient de configuratie te worden opgeslagen. 



 

14 
 

Prijsvoorstellen maken van een voorraadauto 

Voor wie? 
Het vinden van een voorraadauto kan door onderstaande rollen worden uitgevoerd: 

- Verkopers en Verkoopleiders met leesrechten 

- Verkopers en Verkoopleiders met voorraadbeheerrechten, de voorraadbeheerders 

Zoekscherm 

Zoekscherm met alleen leesrechten 

 

Bovenstaand screenshot is het zoekscherm voor gebruikers met alleen leesrechten. 

Zoekscherm met voorraadbeheerrechten 

 

Bovenstaand screenshot is het zoekscherm voor gebruikers met voorraadbeheerrechten. 
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De voorraadbeheerders hebben meer links tot hun beschikking. De teksten (“Ja”, “Nee” en het 

kopieericoon) in bovenstaand screenshot onder de kolom ‘Voorraad’ zijn extra t.o.v. een gebruiker 

die leesrechten heeft. Deze links zijn voor het beheren van voorraadauto’s.  

Voorraadinformatie 

Zie de groene omcirkeling in de screenshots van het zoekscherm hierboven.  

1. Voorraad:  Dit geeft aan of het voertuig een voorraadauto is. “Ja” óf “Nee”. 

2. Kommnr.:  Als het een voorraadvoertuig betreft dan staat hier het ingevoerde Kommnr. 

3. Dealer:   Als het een voorraadvoertuig betreft dan staat hier de dealer vestiging naam. 

Bij een voorraadvoertuig zijn Kommnr. en Dealer, ingevuld, zie de blauwe omcirkeling hierboven. 

Filteren 

Door middel van het voorraadfilter, genaamd “Dealervoorraad”, kan de voorraad zichtbaar gemaakt 

worden. Zie de oranje omcirkeling in de screenshots. De volgende filtermogelijkheden zijn aanwezig: 

- Voorraad:  Hiermee kan je de voorraadauto’s uitfilteren. 

 Alleen “Nee” filtert alleen op auto’s die als nieuw te configureren zijn. 

 Alleen “Ja” filtert alleen op voorraadauto’s. 

 “Ja” en “Nee” tegelijk aangevinkt geeft beide type auto’s weer. 

- Kommnr.:  Hiermee kan je op een specifiek Kommnr. filteren. 

Acties 

Het zoekscherm start in eerste instantie zonder dat de voorraadauto’s zichtbaar zijn. Pas het 

volgende toe om een voorraadauto te selecteren voor het maken van een prijsvoorstel: 

1. Filter, zoals beschreven, op voorraadauto’s naar gelang de keuze van filteren. 

2. Selecteer de voorraadauto met het juiste Kommnr. door middel van het selecteren van de 

link onder de modelbeschrijving van de auto. Zie de zwarte omcirkeling in de screenshots 

hierboven. 

Modellenscherm – Configuratie tabblad 

 

Heb je de voorraadauto geselecteerd in het zoekscherm dan kom je in dit modellenscherm. 
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Voorraadinformatie 

Zie de groene omcirkeling in het screenshot hierboven. 

- Voorraad:   Dit geeft aan dat het voertuig een voorraadauto betreft, “Ja”. 

- Kommnr.:   Omdat het een voorraadvoertuig betreft staat hier het Kommnr. 

Acties 

1. De configuratie, zie de oranje omcirkeling, bekijken. De configuratie is niet meer aan te 

passen, behalve dan dat er een accessoire is toe te voegen, bijv. een trekhaak. 

2. De voorraadgegevens bekijken, zie de blauwe omcirkeling, in het screenshot hierboven. 

3. BPM correctie toepassen, via het tabblad ‘BPM correctie’, wanneer nodig. 

4. De leasecondities invullen voor de klant, via het tabblad ‘Leasecondities’. 

5. Korting geven, via het tabblad ‘Informatie’, wanneer nodig. Als bij het voorraadvoertuig een 

dealerkorting is opgegeven staat deze al voor ingevuld. Deze is nog te wijzigen. 

6. Als de klant akkoord is kan er een prijsvoorstel gemaakt worden via de knop “Prijsvoorstel”. 

Zie de zwarte omcirkeling hierboven. Het is niet meer nodig de CO2 waarden op te halen 

voor een WLTP berekening, bij het opslaan van het voorraadvoertuig is hier al rekening mee 

gehouden. 

Modellenscherm – Voorraad beheer tabblad 

 

Wanneer je de blauwe omcirkeling in het modellenscherm hebt geselecteerd kom je op dit tabblad. 

Voorraadinformatie 

Zie de groene omcirkeling in het screenshot hierboven. 

- Kommnr.:    Het kommnr. van het geselecteerde voorraadvoertuig. 

- Aangemaakt door: De vestiging waaronder het voorraadvoertuig is aangemaakt. 

- Aangemaakt op:  De datum waarop het voorraadvoertuig is aangemaakt. 

- Geldig tot:    De datum tot wanneer het voorraadvoertuig geldig is. Dit is standaard 

tot een jaar na aanmaken. Hierna wordt het voorraadvoertuig 

automatisch verwijderd.  
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KNOWN ISSUES, MAART 2021 
 

1. Bij het verwijderen van een voorraadauto is een bug bekend die nog niet is opgelost. Als je 

een voorraadauto verwijdert duurt het maximaal een uur voordat deze echt is verwijderd. 

De achterliggende oplossing is een moeilijke, en het zal even duren voordat deze is opgelost. 

De werking voor nu is als volgt: 

o Als je een voorraadauto verwijderd dan is deze nog maximaal een uur aanwezig in 

Mobility Platform. De auto is niet vindbaar, maar het kommnr. kan in dat uur niet 

worden gebruikt bij de invoer voor een nieuwe voorraadauto. 

o Elk uur worden om kwart voor het uur de zoekresultaten verwijderd. Hierna is de 

verwijderde voorraadauto echt verwijderd en het kommnr. weer beschikbaar voor 

nieuwe invoer. 

 

2. Van auto’s zijn in de loop der tijd verschillende prijzen beschikbaar. In MP is echter alleen de 

auto met de nieuwste prijs te kiezen. Om van een auto nu een voorraadauto te maken kan 

alleen de auto met de nieuwste prijs gekozen worden. Dit geeft op dit moment beperkingen 

bij het invoeren van voorraadauto’s, niet alle voorraadauto’s kunnen geconfigureerd worden 

met de juiste prijs. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen, zodat de prijzen historie van de 

auto beschikbaar is en de auto met de juiste prijs voor het maken van een voorraadauto te 

kiezen is. 

 

3. Aan het eind van een jaar worden voorraadauto’s vaak gekentekend om verkocht te kunnen 

worden met de BPM van het afgelopen jaar. MP kan op dit moment echter niet omgaan met 

twee BPM tabellen. Dit betekent dat altijd de nieuwste BPM tabel gebruikt wordt, op dit 

moment is dat de BPM tabel van 2021. Er wordt aan een oplossing gewerkt om bij de 

overgang van 2021 naar 2022 met twee BPM tabellen om te kunnen gaan.  

 

De gevolgen voor het invoeren van een voorraadauto zijn als volgt (januari 2021): 

Voorraadauto BPM van 
jaar 

Configureren en 
offerte maken in MP 
door 

Configureren en als 
voorraadauto opslaan in MP 
voor gebruik op websites? 

Geen kentekenregistratie 2021 Verkoper in MP Ja 

Kentekenregistratie 1A 2021 Verkoper in MP Ja 

Kentekenregistratie 1B 2021 Verkoper in MP met 
tabblad BPM-correctie 

Nee (de prijs klopt dan niet) 

Kentekenregistratie 1A 2020 PL-team in Miles Nee (de prijs klopt dan niet) 

Kentekenregistratie 1B 2020 PL-team in Miles Nee (de prijs klopt dan niet) 

 


