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JORT KELDER: “VERGEET DE LAFFE LEASEBAK”  
 
De Youngtimer, een auto van 15 jaar en ouder, wordt steeds populairder onder de 
zakelijke rijder. Logisch: een prachtbak tegen lage bijtelling, wie wil dit nou niet? Het 
platform Youngtimer Business Wise richt zich op deze doelgroep. Jort Kelder 
presenteert het platform voor de eerste maal aan het grote publiek tijdens Youngtimer 
Event, op zondag 17 mei bij Classic Park in Boxtel.  
 
Youngtimer Business Wise is een samenwerking tussen premium Youngtimer Specialisten uit 
Nederland. Voor de autoliefhebber is het platform een betere manier om de premium 
Youngtimer te vinden in het hedendaagse occasion aanbod. Daarnaast zijn het plezier van 
Youngtimer rijden én de zakelijke voordelen die hierbij komen kijken, pijlers van het platform. 
 
Jort Kelder: “Sinds ik m’n eerste dinky toys spaarde kies ik voor auto’ s met karakter. Dat is er 
sinds mijn jeugd niet makkelijker op geworden. Alle nieuwe modellen lijken uit dezelfde 
nondescripte mal te komen, auto rijden gaat veel te veel over geld en te weinig over emotie. 
We hebben het immers over de mooiste uitvinding na die van het vuur en het vliegtuig. 
Vergeet de laffe zilverkleurige leasebak uit de  autofabriek, kies voor een auto met karakter. 
Als het maar smoel heeft. Verheug mij op een dag met petrolheads die de fiscus ook nog 
eens te slim af zijn.”  
 
Youngtimer Business Wise zal ook het plezier en de zakelijke voordelen van de Youngtimer 
benadrukken. Vaak is de Youngtimer een jeugddroom die ineens financieel bereikbaar wordt. 
Dan is er het zakelijke voordeel: een auto van 15 jaar en ouder kent een zeer lage bijtelling 
en is daarmee erg aantrekkelijk zakelijk te rijden. 
 
Youngtimer Business Wise presenteert zich voor de eerste maal aan het grote publiek tijdens 
het Youngtimer Event 2015, op zondag 17 mei 2015 bij Classic Park, het automuseum in 
Boxtel. De aangesloten specialisten zijn aanwezig met een eigen Business Lounge, met 
hierin alleen premium Youngtimers. Jort Kelder zal geïnteresseerden ontvangen in de lounge, 
en door presentaties en interviews de premium Youngtimer meer en beter onder de aandacht 
brengen. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de Youngtimer Business Lounge via 
www.youngtimerbusinesswise.com  
 
	  


