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MijnBrom 
Gewoonweg eenvoudig 

 

 

GEWOONWEG BETALEN PER MAAND 

 

Een brommobiel rijd je vaak niet langer dan 2 jaar. Ben je 16  jaar dan stap je na 2 jaar over 

naar een echte auto. Stop je met autorijden, dan ga je weer terug naar een brommobiel. Ga 

daarom wel voor de zekerheid voor een nieuwe brommobiel, maar betaal alleen voor het 

gebruik. Brom! maakt dat mogelijk. Voor een vast bedrag per maand mag er 2 jaar lang 

gebruik worden gemaakt van een nieuwe brommobiel. Het voertuig blijft eigendom van 

brom! en ook het onderhoud zit in het tarief. De verzekering sluit je zelf via de brom! 

verzekering en is verplicht WA + casco. Na twee jaar wordt de brommobiel gewoon weer 

ingeleverd en staat er indien gewenst een nieuwe klaar. Betalen per jaar is ook mogelijk, je 

krijgt dan 3% korting op het maandtarief. 

 

 

Een brommobiel kies je niet zomaar op de website. 

 

De mooiste is niet altijd de beste voor jouw situatie. Is de instap van de brommobiel goed? Is 

het overzicht goed? Of vind je een complete uitrusting met een Multimedia systeem inclusief 

Blue-Tooth belangrijk? Als brom!-Experts kunnen we je alles vertellen en belangrijker nog, je 

kunt het zelf ervaren. Een bezoek aan onze showroom garandeert de beste keuze. 

 

Meer weten? Kijk op de landelijke Brom! site, www.MijnBrom.nl, of vraag meer informatie 

op www.Brommobiel.nl. Je kan natuurlijk ook gewoon in onze showroom komen kijken. 
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MijnBrom 
De prijskaart 

Microcar Dué Initial  

 

Vanaf € 199,-- p/maand  

De Microcar Dué is de kleinste brommobiel in het programma 

van brom! Door de Italiaanse uitstraling van het ontwerp en de 

complete uitrusting, rij je gewoonweg gunstig en geheel bij de 

tijd. 

Microcar MGo Premium DCi  

 

Vanaf € 249,-- p/maand  

De Microcar MGO Premium DCI biedt de beste verhouding 

tussen prijs en kwaliteit bij brom!. Als een goede instap en 

zitpositie belangrijk zijn en ook een comfortabele rijgedrag de 

voorkeur heeft dan is dit model gewoonweg een verstandige 

keuze. 

Microcar MGo Highland X DCi  

 

Vanaf € 264,-- p/maand  

De Microcar MGO HIGHLAND X is de stoere verschijning van 

brom! Door de robuuste uitstraling en de bull-bar aan de voor- 

en achterkant, klaar voor iedere jungle: in de stad of op het 

platte land. Je komt gewoonweg overal. 

Ligier JS50L Elegance   

 

Vanaf € 309,-- p/maand  

De Ligier JS50 L Elegance DCI is het topmodel van brom! 

Sportief en elegant. Door het standaard Pioneer Dubbel DIN 

multimedia systeem met achteruitrijcamera, helemaal van nu. 

Dankzij de BlueTooth connectiviteit heb je altijd je eigen 

muziek bij je. Hiermee onderweg zijn is gewoonweg geweldig. 

 


