
Door het slimme ontwerp van de Henra gesloten bakwagen, komt deze in aanmerking voor bedrijven om gebruik 
te maken van de EIA (=Energie Investerings Aftrek regeling). De ronde hoeken, grote wielen en gebruikte 
materialen zorgt dat deze wagens een substantieel lager brandstofverbruik vertonen dan soortgelijke wagens. 
Dit betekent dat wanneer bedrijfsmatig een Henra gesloten wagen aangeschaft wordt, dat bedrijf een aanvraag 
bij de Belastingdienst kan indienen om een gedeelte van de aanschafprijs te mogen verrekenen met de 
belastingaangifte. 

Er zijn inmiddels diverse aanvragen gedaan en deze zijn allemaal goedgekeurd. Afhankelijk van bedrijfsvorm, 
belastingtarief, aanschafprijs, model en het aantal gereden kilometers kan het te verrekenen bedrag oplopen 
van €400,- tot wel €1300,-! Zo mocht voor een GB273015 190cm hoog maar liefst €1298,- worden 
verrekend. Omdat de regelgeving hieromtrent niet eenvoudig is heeft Henra een gespecialiseerd bedrijf in 
de arm genomen. Zij verzorgen voor een bedrag van €75,- de complete aanvraag. Dit bedrijf heet Finestri 
en verzorgt de aanvraag op basis van NO CURE NO PAY. Henra neemt vooraf geen verantwoordelijkheid 
voor de hoogte van het bedrag en de acceptatie er van. 

In de bijlage vindt u een formulier met benodigde gegevens en het mailadres waar dit formulier 
samen met de factuur rechtstreeks naar toe gestuurd mogen worden. Dit is natuurlijk een prachtig 
verkoopargument, wat naast het schitterende uiterlijk, het lage brandstofverbruik de Henra gesloten 
bakwagen nog interessanter maakt. Henra gaat deze mogelijkheid uitgebreid in de media presenteren, 
dus zorg dat u ook bij u op het bedrijf Henra gesloten wagens kunt laten zien. 

PS: De Henra gesloten bakwagen is vanaf februari 2019 ook leverbaar met een achterklep.

Met vriendelijke groet,
Henra Aanhangwagens

U

Meer informatie, of bestellen?
• Kijk op de webportal (www.henra.nl)
• Mail naar: sales@henra.nl
• Bel onze afdeling sales: +31 (0)478-648300
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De Belastingdienst betaalt mee aan uw Gesloten Wagen


