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AutoTrack heeft vorige maand het incl./excl. 
BTW-filter geïntroduceerd. Autobedrijven 
kunnen vanaf nu een auto promoten met 2 
prijzen; incl. én excl. BTW. waardoor de auto-
advertentie voor iedere doelgroep relevant is en 
daardoor beter vindbaar.

Het filter wordt veel gebruikt door onze 
bezoekers en daarom een groot applaus voor 
de professionele autobedrijven die massaal 
het adverteren met de juiste incl. en excl. BTW 
prijzen opgepakt hebben. 

INTRODUCTIE INCLUSIEF/EXCLUSIEF 
BTW FILTER OP AUTOTRACK GROOT SUCCES!



- Adverteer personenauto’s altijd inclusief BTW*
- Is de auto interessant voor zakelijke consumenten? Zet dan 
 de excl. BTW-prijs in de titel en/of omschrijving. Hierdoor 
 wordt de excl. BTW-prijs ook zichtbaar op portals zonder 
 speciale excl. BTW ondersteuning. 
- Adverteer je zonder kenteken? Zet dan de excl. BTW-prijs óf 
 rest-BPM in het daarvoor bedoelde invoerveld in je VMS. 
 Dan wordt de excl. BTW-prijs juist weergegeven op AutoTrack.   

*op basis van de inclusief BTW-prijs in combinatie met het kenteken wordt de excl. 
BTW-prijs automatisch berekend en toegevoegd aan jouw advertentie.

Wij vervangen de prijs uit foutief geadverteerde excl. BTW advertenties door “prijs op 
aanvraag”. Deze advertenties verschijnen altijd onderaan de resultatenlijst. 

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET 
INCL. EN EXCL BTW?



1. VOLKSWAGEN
2. AUDI
3. BMW
4. MERCEDES-BENZ
5. FORD

POPULAIRE MERKEN

(Bron: Google Analytics maart 2021)



360 GRADEN FOTO’S OP AUTOTRACK 

Wist je dat je gratis 360° foto’s op AutoTrack kan plaatsen?

Met de zeer gebruiksvriendelijke app van SpinCar maak je 360º foto’s 
van de buitenkant van de auto en foto’s van de details, gewoon met je 
eigen mobiel!

- Geef autokopers het gevoel dat ze naast de auto staan
- Breng jouw showroom tot leven
- Verhoog het aantal serieuze leads

Neem snel contact met ons op om ook gebruik te maken van dit 
unieke aanbod.



LEADS & DEALERCLICKS

(Bron: Google Analytics maart 2021)

Dealerclicks (Gaspedaal)

Leads telefoon & e-mail (AutoTrack) +58,3% (YoY)

+87,7% (YoY)


