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Schade vrije auto’s en caravans geïmporteerd voor tevreden, geïmporteerd tot 2020. 

Voor recentere imports zie www.usa-car-imports.com 

 
Merk:Caravan aluminium voor evenenten 

Type:8.6 m lange aluminium caravan 
Naam:Stefan 

 

 
Deze oorspronkelijk als mobile radio studio ingerichte caravan is door ons gekocht via USA Car Import 

voor gebruik als caravan voor beurzen en evenementen in Zwitserland. Dank foor jullie hulp. Stefan 

 
Merk:Elkridge Travel Trailer 

Type:Travel Trailer 
Naam:Frederic 

 
USA Car Import verzorgd het speciale vervoer van onze caravan aanhanger, en dat tijdens de Corona 

periode. Het land transport was ook een heel eind in de VS/ Uitstekende service, waarvoor bedankt 
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Merk:2016 Range Rover 

Type:HSE TDI V6 
Naam:Vincent 

 

  
Beste USA Car Import. met de selectie en omschrijving van deze schitterende 2016 Range 

Rover  HSE hebben jullie niet veel gezegd. Het is werkelijk een schitterende auto, veel mooier dan dat 
je ze nog vindt in Europa. Hartelijk dank voor jullie perfecte service. Vincent. 
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Merk:2020 Dodge Ram 1500 

Type:Sport Quad Cab 
Naam:Thierry 

 

  
Beste USA Car Import, jullie hebben mij heel veel geld hebben besparen door deze auto direct te 

importeren uit Noord-Amerika. Ik kan jullie service aan iedereen aanraden. Thierry 
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Merk:Dodge Ram 1500 
Type:Sport Quad Cab 

Naam:Gerard 

 

  
Ondanks dat prijzen van het nieuwe model 2020 Dodge Ram enorm zijn gestegen, is USA 

Car Import erin geslaagd om ons een aanbod doen zodat we de auto wel konden betalen. we werden 
van iedere stap in het importproces op de hoogte gehouden. Deze foto was genomen vlak nadat de 
auto was aangekomen in de haven. Bovendien hebben ze speciaal voor ons de versie met de lange 
laadbak geïmporteerd 1,92 m, zodat we onze motorfietsen achterin kunnen meevervoeren. Chapeau 

USA Car Import. 
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Merk:Jeep Gladiator Rubicon 

Type:Jeep pick up truck: Gladiator 
Naam:Hans 

 

 
Beste Coen, de aanhouder wint! De Gladiator staat voor de deur. Afgezien van de tijdsduur was het 
een prima traject. De auto is prachtig en staat er strak bij. Ook de ombouw is zeer netjes uitgevoerd. 
Nogmaals bedankt voor jullie inspanningen en ik hoop dat ik jullie nog eens mag lastigvallen. Hans T. 

TDeze full options Jeep Gladiator in de Rubicon uitvoering hebben we in opdracht in Canada 
aangekocht. Dus met kilometer teller. Wat een top Jeep. Kan in NL alleen op 2 persoons grijs 

kenteken en in de rest van Europa op 5 persoons kenteken. 
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Merk:Range Rover 

Type:HSE TDSI 2016 
Naam:Vincent de R 
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Merk:Chevrolet Cheyenne / Silverado 

Type:Silverado 
Naam:Robert 

 

 
Deze stoere nieuwe Chevrolet 6.2 L V8 pickup truck is voorzien van een LPG installatie geschikt voor 
directe injectie en tevens van een hardtop. In Nederland is een gewone hardtop verboden, en daarom 
is voor pick-uptrucks een speciale ' fiscale huif ontwikkeld' bestaande uit onderbak die wordt geplaatst 
in de laadbak van de auto, waarop de huif is gemonteerd. Deze bak met huif is goedgekeurd door de 

Nederlandse belastingdienst.  beleven de huif dan ookvanzelfsprekend met een kopie van de brief van 
de belastingdienst. 
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Merk:Toyota Tacoma TRD 

Type:Off- Road 
Naam:Cliënt in België 

 

  
Deze auto is gezocht en aangekocht in de VS ondanks de periode tijdens het Corina virus. Onze 

inkoper zal voor deze Off-Road uitvoering speciale terrein banden monteren, alsmede een bull-bar. De 
opdrachtgever is een Belgische argarier die de auto op zijn bedrijf en landerijen zal gaan gebruiken en 

de auto zal voorzien van een CNG installatie. 
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Merk:Mercedes Metris 

Type:Metris Passenger Van 
Naam:Hotel Company 
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Deze fraaie jong gebruikte 2018 Mercedes Metris op de foto bij onze inkoper in Florida. We verzorgen 
nog aluminiun velgen en vervolgens gaat de auto op transport naar een hotel op een zonnig eiland in 

het Caribisceh gebied. 

 
Merk:Ford F150 Limited 

Type:F150 Limited Crew Cab 4x4 3.5 Ecoboost full options 
Naam:Thierry 
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Bedankt voor de goede service en het importeren van deze waanzinnig mooie nieuwe Fort F150 uit 
Canada. Het heeft me een hoop geld gescheeld door de auto direct te laten importeren. En jullie 

hebben mooi onderhandeld met de dealer. USA Car Import is een aanrader! 

 
Merk: Chevrolet 

Type:Cheyenne / Silverado 6.2 L 
Naam:Nic 
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Super auto. Hartelijk dank voor de perfecte service. 

 
Merk:Austin Healey 
Type:Austin Healey 

Naam:Bernard 
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In opdracht van onze klant, hebben we deze auto technisch geïnspecteerd, inclusief een zeer 
gedetailleerde fotoreportage van 150 foto's. Op basis van onze technische expertise, heeft de cliënt 

besloten om de auto aan te kopen. Wij hebben het land-en zeetransport verzorgd alsmede de 
inklaring als klassieke auto, met als gevolg alweer een zeer tevreden cliënt. 

 
Merk:Dodge Ram Rebel 

Type:Ram 
Naam:Autobedrijf 
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Deze Dodge Ram 1500 Rebel Crew Cab V8 Hemie 5,7 L is net aangekomen in de haven, en is een 
fabrieksbestelling op maat voor een cliënt van een autobedrijf. 

 

 
Merk:Lincoln 

Type:Mark II 1957 
Naam:Eric 
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Cliënt heeft deze Porsche auto zelf gevonden. USA Car Import heeft een uitgebreide aankoop 
inspectie verzorgd incl 150 fotos, alsmede het transport en de inklaring. 

 
Merk:Porsche 365A Convertible 1958 ( transport) 

Type:Porsche 
Naam:Anoniem 
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"Thank you so much for your help it was really appreciated to transport my deliacte Porsche from my 
home to Europe". USA Car Import werkt wereldwijd en helpt ook bij transport van ( exclusieve) 

automobielen. In dit geval is de auto getransporteerd binnen de Verenigde Staten naar de 
vertrekhaven en vervolgens naar Europa in een aparte zeecontainer. Omdat een kostbare klassieke 
auto betreft is de auto ingeklaard in de EU als klassieker tegen een speciaal gereduceerd tarief voor 

voertuigen ouder dan 30-jaar. 

 

 
Merk:Nog een Chevrolet Chevrolet G2500 V8 6.0 L 

Type:Chevrolet G2500 V8 6.0 L 
Naam:Lars 
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En alweer een schitterende Chevrolet Express Cargo Van, modeljaar 2018. Aangekocht van de eerste 
eigenaar, voor een Nederlandse fabrikant. deze ruime tweepersoons bestelbus is voorzien van 6.0 L 
V8 motor met Euro 6. Deze auto's leveren we indien gewenst ook aan (merk) dealers, jong gebruikt, 

maar als nieuw. 

 
Merk:Handgemaakte Aluminium caravan 

Type:Retro style 5,90 m 
Naam:Klant in Europa 
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Deze fraaie 5,90 m lange aluminium caravan is speciaal in Nederland gemaakt voor evenementen en 
beurzen, geheel volgens de wensen van de klant. Volgens Europese normen en kan dus overal in 

Europa op kenteken worden gezet en met BE rijbewijs worden gereden. 

 
Merk:Chevrolet G2500 V8 6.0 L 

Type:Cargo Van 
Naam:Andreas 
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Deze perfecte jong gebruikte 2018 Chevrolet G2500 met slechts 6.000 miles en een 6.0 L V8 hebben 
we aangekocht voor een zakelijke gebruiker in Duitsland. We kopen deze auto direct van de eerste 

eigenaar in het zonnige Florida : de beste kwaliteit voor de beste prijs. Dit soort amerikaanse bussen 
leveren we als nieuw, maar dan veel voordeliger dan de nieuw prijs. Ook aan dealers ! 

 
Merk:Ford Mustang 

Type:Mustang GT 2015 
Naam:Gerard 
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Fraaie 2015 Ford Mustang GT 5,0 L autmatic aangekocht in Florida naar aanleiding van een 
zoekopdracht voor een zeer tevreden klant.  

d 

 
Met grote glimlachrijdt klant huiswaarts en belde ons toen. Voor dit soort reacties doen we ons werk. 
"Coen, de auto is mooier dan mooi en beter dan beter. Mijn vrouw zal is heel blij mee zijn. USA Car 

Import, jullie hebben de mooiste Mustang Premium voor me gevonden. Met de nieuwe motor. Precies 
wat wij wilden. Hartelijk dank voor alles! Rick C. Hoofddorp. 

 
Een teveren klant uit België: 

De Mustang is in het echt nog mooier dan op foto. Zoek heel de dag uitvluchten om met de wagen te 
kunnen rijden. Het geluid bezorgd me een spontane glimlach. :-) Zodra de parts en de striping er op 

staat, bezorg ik u een mooie foto. Een gelukkige Mustang eigenaar. Daniel H. 

Een tevreden client vanuit Curacao. 
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USA Car Import heeft in samenspraak met de klant een jong gebruikte perfecte Dodge Charger 
gezocht en aangekocht en de stoffen bekleding voorzien van nieuw leder met geborduurd logo. Het 

transport van Miami naar Curacao is ook verzorgd in een premium container. 

 
Ik heb afgelopen vrijdag de auto opgehaald in de haven. Hij is echt geweldig! Het weekend heb ik 

regelmatig over de oprit heen en weer gereden (da's al snel 5 meter), maar ik kon de weg nog niet op 
vanwege keuren en verzekering. Gisteren is de auto gekeurd, verzekerd, belasting betaald en op 

kenteken gezet. Dus sinds gisteren mag ik er officieel mee de weg op. Dus gelijk gisteren en vandaag 
het eiland rond wezen rijden. En vanmiddag een lokatie gezocht om een paar mooie foto's te nemen, 

maar helaas begon het onderweg te regenen en staat de auto dus een beetje vies op de foto. Dus 
gelijk de auto gewassen en nog maar een foto genomen met een glimmende charger, 

Heel erg bedankt voor al het werk en het (zo heel snel) vinden van de auto die helemaal aan mijn 
nogal specifieke eisen voldeed en zelfs overtrof. Het is toch spannend, een auto te kopen die je alleen 

op plaatjes hebt gezien, maar in het echt is hij nog mooier dan op de plaatjes. En ook heel tevreden 
over de lederen bekleding. En hij rijdt geweldig, ik genier er echt van om er mee te rijden. 

En gisteren bij het verzekeringskantoor stonden er meer mensen buiten het kantoor de auto te 
bekijken dan dat er binnen aan het werk waren. En het is de enige Dodge Charger die ze op dit 

moment verzekerd hebben, dus hij is uniek hier op de Antillen. 
Vriendelijke groeten, Mark 
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Voor een Nederlandse klant hebben we lang gezocht naar deze 2008 Model Ford Mustang GT van 
eerste eigenaar met slechts 7.500 miles op de teller. Zoiets vind je alleen doordat we een eigen 

inkoop kantoor in het zonnige Florida hebben, met vele jaren ervaring in het auto(zoek)vak. Het gaat 
hier om een vertroeteld Premium model met ook binnenin veel chromen extra's. In opdracht van de 

klant is de auto in ons atelier in de VS voorzien van rode Shelby striping over de auto en in de 
portieren. Met de initialen van de eigenaar in de deuren. 

"Jongens, wat hebben jullie een geweldige auto verzorgd. Hij is nog veel mooier dan op de foto's die ik 
had voordat jullie de auto voor mij aankochten. Hartelijk bedankt". R. Meertens. 

 
Mr Sofiadis in the bush in Africa showing his new Ford F150 Raptor Supoercab. 

 
• Voitures importées récemment. Retour à la page principale 

• Recently imported 

• Autos kürzlich eingeführten 

• Bilar nyligen importerad 

 

https://www.usa-car-import.com/fr/index.html
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2010 Ford Mustangs GT Convertible being modified for Europe. 
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One of several classic Airstream Caravans 
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2015 Ford Mustang GT Convertible: of of the first to go to Europe ! 

 

Dodge Ram Sport 1500 delivered with registration to happy client in Slovenija 
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Dodge Ram Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 3.0 L Ecodiesel ! 

 

New 2015 Ford Mustang Ecoboost, full options. Tous options. 
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New 2015 Ford Mustang Ecoboost 2.3, 50 anniversary package 

 

 
New Dodge Ram Lonhorn Crew 5.4 L 

 

 
New Dodge Ram 1500 Laramie 3,0 Ecodiesel 
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Airstream 1976 21 feet 

 
 

 

2014 Chevrolet Silverado LPG / GPL 6.2 L V8 ! 

2010 Shelby. 6.500 miles. First owner. 1e eigenaar. Premiere propriètaire. 
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2010 Shelby. 6.500 miles. First owner. 1e eigenaar. Premiere propriètaire. 

 

2013 Ford Mustang Shelby GT 500, SVT track package, 20th anniversary package, Recaso seats, etc 
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Ford E250 Cargo Van, extended. 

 

2010 Ford Mustang V6 Convertible. 21.000 miles. 1st owner/eigenaar. Première main. 

 


