
ACTUELE ACTIEVOORWAARDEN OPEL PERSONENAUTO´S 

 

“Opel verdubbelt de aankoopsubsidie elektrische personenwagens (SEPP)”. 

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 komt u, bij aanschaf van een nieuwe elektrische Opel 

Corsa-e, Mokka-e en Combo-e Life bij de officiële Opel dealer, in aanmerking voor de campagne “Opel 

verdubbelt de aankoopsubsidie elektrische personenwagens (SEPP)”. In deze campagne ontvangt u van uw 

Opel dealer een korting van €3.350 op de aanschafprijs van uw 100% elektrische Opel personenwagen. Naast 

deze korting van de Opel dealer kunt u €3.350 overheidssubsidie aanvragen; Subsidieregeling Elektrische 

Personenauto’s Particulieren (SEPP). Voor de exacte voorwaarden van de overheidssubsidie verwijzen wij u 

naar de site van de overheid”:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp 

 

Onderstaand treft u de voorwaarden van de campagne die u door Opel wordt aangeboden; “Opel verdubbelt 

de aankoopsubsidie elektrische personenwagens (SEPP)”. 

 Specifieke uitvoeringen, voorraadmodellen of actiemodellen bij de Opel Dealer kunnen uitgesloten zijn 

van deze campagne. Dit kan tevens per dealer verschillen. Informeer bij uw Opel Dealer naar eventuele 

uitsluitingen. Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie. 

 De hier genoemde aanbiedingen zijn niet te combineren met overige campagnes. 

 

“Opel verdubbelt de aankoopsubsidie elektrische personenwagens (SEPP)”. 

 Deze campagne is van toepassing op de verkoop van een nieuwe Opel Corsa-e, Mokka-e en Combo-e 

Life aan particuliere klanten. 

 Alle overige modellen zijn uitgesloten van deze campagne 

 Deze campagne geldt NIET voor de uitvoeringen; Business+, Business Edition, Business Elegance, 

Business Executive.. 

 Deze campagne geldt NIET voor de Combo, Vivaro, Vivaro-e, Zafira Life, Zafira Life-e en Movano. 

 Alle overige klanten niet zijnde particuliere, zoals leasende klanten, dealerbedrijven, nationale en 

internationale verhuurmaatschappijen en overige bedrijven waarmee door Opel Nederland 

afzonderlijke afspraken zijn gemaakt, zijn uitgesloten van deze actie. 

 De aanschaf van de nieuwe Opel dient tussen 1 januari tot en met 31 maart 2022 (= datum 

ondertekening verkoopcontract door klant bij de Opel dealer) bij een officiële Nederlandse Opel Dealer 

plaats te vinden. 

 De registratie/eerste tenaamstelling dient uiterlijk 30 september 2022 plaats te vinden waarna deze 

minimaal 6 maanden op de eerste eigenaar geregistreerd dienen te blijven. Indien hier niet aan wordt 

voldaan, behoudt Opel Nederland B.V. het recht om het gehele bedrag terug te vorderen. 

 Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie. Definitie van geregistreerd is dat er een 

eerste tenaamstelling voor een specifieke auto heeft plaatsgevonden bij de Rijksdienst voor 

Wegverkeer (RDW). Dit kan ook auto’s betreffen die zonder zichtbare kentekenplaten in de showroom 

staan. 

 Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met dealer acties. 

 Eventuele fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de koper/berijder. 

Indien van toepassing is deze zelf verantwoordelijk voor aangifte. 

 Per binnen de campagneperiode aangeschafte nieuwe Opel kan maximaal één keer aanspraak gemaakt 

worden op dit aanbod. 

 Opel Nederland onderdeel van Stellantis Nederland B.V. (hierna te noemen Opel Nederland) behoudt 

zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt. 

 Opel Nederland behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, 

wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft 

overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft 

overtreden. De uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld. 

 De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Opel Nederland. Het doel van 

deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Tevens kunnen de 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp


gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante 

aanbiedingen van Opel Nederland, haar dealers en met haar verbonden ondernemingen. 

 U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens evenals van 

uw recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Hiertoe kunt u zich wenden tot de Data Privacy Officer van Opel Nederland, Lemelerbergweg 12, 1101 

AJ Amsterdam; Postbus 350, 1115 AL Duivendrecht. 

 

“Gratis easyWallbox”. 

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 komt u, bij aanschaf van een nieuwe Opel Astra plug-

in Hybrid en een nieuwe Opel Grandland Plug-in hybrid, in aanmerking voor de campagne “Gratis easyWallbox 

t.w.v. €599”.   

 

Onderstaand treft u de voorwaarden van de campagne “Gratis easyWallbox t.w.v. €599”. 

 Specifieke uitvoeringen, voorraadmodellen of actiemodellen bij de Opel Dealer kunnen uitgesloten zijn 

van deze campagne. Dit kan tevens per dealer verschillen. Informeer bij uw Opel Dealer naar eventuele 

uitsluitingen. Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie.  

 Binnen deze actie komt u in aanmerking voor een gratis easyWallbox t.w.v. €599, mits u bij aanschaf 

van uw nieuwe Opel Plug-in Hybride bestelt bij dezelfde Opel dealer waar u ook de uw nieuwe Opel 

aanschaf.  

 Kiest u niet voor een easyWallbox zoals deze wordt aangeboden binnen de campagne, heeft u de 

mogelijkheid om Opel accessoires of Opel diensten af te nemen t.w.v. €599 alternatieve. Vraag uw 

Opel dealer naar de mogelijkheden. 

 Deze campagne is van toepassing op de verkoop van een nieuwe Opel Astra plug-in Hybride en 

Grandland plug-in hybride aan particuliere klanten. 

 Alle overige modellen en versies zijn uitgesloten van deze campagne. 

 Deze campagne geldt NIET voor de uitvoeringen; Business, Business+, Business Edition, Business 

Elegance, Business Executive. 

 Alle overige klanten niet zijnde particuliere, zoals leasende klanten, dealerbedrijven, nationale en 

internationale verhuurmaatschappijen en overige bedrijven waarmee door Opel Nederland 

afzonderlijke afspraken zijn gemaakt, zijn uitgesloten van deze actie. 

 De aanschaf van de nieuwe Opel dient tussen 1 januari tot en met 31 maart 2022 (= datum 

ondertekening verkoopcontract door klant bij de Opel dealer) bij een officiële Nederlandse Opel Dealer 

plaats te vinden. 

 De registratie/eerste tenaamstelling dient uiterlijk 30 september 2022 plaats te vinden waarna deze 

minimaal 6 maanden op de eerste eigenaar geregistreerd dienen te blijven. Indien hier niet aan wordt 

voldaan, behoudt Opel Nederland B.V. het recht om het gehele bedrag terug te vorderen. 

 Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie. Definitie van geregistreerd is dat er een 

eerste tenaamstelling voor een specifieke auto heeft plaatsgevonden bij de Rijksdienst voor 

Wegverkeer (RDW). Dit kan ook auto’s betreffen die zonder zichtbare kentekenplaten in de showroom 

staan. 

 Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met overige (dealer) acties. 

 Eventuele fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de koper/berijder. 

Indien van toepassing is deze zelf verantwoordelijk voor aangifte. 

 Per binnen de campagneperiode aangeschafte nieuwe Opel kan maximaal één keer aanspraak gemaakt 

worden op dit aanbod. 

 Opel Nederland onderdeel van Stellantis Nederland B.V. (hierna te noemen Opel Nederland) behoudt 

zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt. 

 Opel Nederland behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, 

wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft 



overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft 

overtreden. De uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld. 

 De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Opel Nederland. Het doel van 

deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Tevens kunnen de 

gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante 

aanbiedingen van Opel Nederland, haar dealers en met haar verbonden ondernemingen. 

 U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens evenals van 

uw recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Hiertoe kunt u zich wenden tot de Data Privacy Officer van Opel Nederland, Lemelerbergweg 12, 1101 

AJ Amsterdam; Postbus 350, 1115 AL Duivendrecht. 

 

 


