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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 78.6 Škoda Enyaq iV 11x 34.1

Volkswagen Polo 53.9 Mercedes-Benz EQA 10x 36.6

Renault Captur 58.9 Volkswagen ID 4 8x 43.9

Top seliing < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply
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Elektrische verkoop stijgt 47% ten opzichte van 2020

Tot voor kort stonden elektrische en in 
mindere mate hybride voertuigen langer 
te koop dan benzine en diesel voertuigen. 
Dat is inmiddels niet meer zo. De verkoop 
van elektrische voertuigen is met 47% 
gestegen ten opzichte van vorig jaar en de 
omloopsnelheid komt op 4.8x in 
september, wat maar iets lager is dan die 
van hybride (5.0x) en benzine (5.2).

De maandelijkse stijging van 3% in de 
verkoop van elektrische voertuigen bleef 
achter bij de 11% groei in online B2C 
dieselverkoop, wat gedeeltelijk te 
verklaren is door de 13% toename in 
eigennaam registraties. 

Ondanks de groei en positieve 
maandelijkse prestaties van hybride 
voertuigen is de verkoopdaling in benzine 
voertuigen daarmee niet op gevangen. De 
online B2C-verkoop van tweedehands 
voertuigen daalde in september met 0,2% 
ten opzichte van augustus en met 6,1% ten 

opzichte van september 2020. Het goede 
nieuws is dat de totale occasionverkoop in 
de eerste negen maanden 2,6% hoger ligt 
dan vorig jaar rond deze tijd en 5,3% hoger 
dan in dezelfde periode in 2019.

Deze groei van afgelopen jaar heeft, mede 
dankzij de Covid-19 pandemie van vorig jaar, 
in combinatie met het wereldwijde tekort 
aan chips dat grote gevolgen heeft voor de 
nieuw-verkoop, geresulteerd in slinkende 
voorraden. In oktober is het voorraadniveau 
7,4% lager dan een jaar eerder.

We berekenen de prijsindex op basis van 
de nieuwste occasions (tot 3 jaar oud), om 
een consistente poule van voertuigen te 
bieden, geïndexeerd ten opzichte van 
januari 2021. De prijzen stijgen in 
tegenstelling tot hun levenscyclus 
verwachting, als gevolg van de groeiende 
vraag naar tweedehands voertuigen en 
dalende voorraadniveaus, maar minder 
dan in andere Europese landen.
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