
  

GREEN EN FUN TESTDAG

Op maandag 22 juni vond de jaarlijkse Green- en 
Funtestdag van Vallei Business plaats. Testrijders 
konden gedurende deze dag de capaciteiten 
van een aantal nieuwe modellen van bekende 
merken uitvoerig testen. Duidelijk werd dat 
mileuvriendelijke auto’s allang het stoffige imago 
voorbij zijn en dat snel, imposant en mileubewust 
uitstekend samen kunnen gaan.

Snel, imposant en 
mileubewust

Dealers:
- Gebr. Van Gent

- Vallei Autogroep

- Lexus Arnhem

- Autobedrijf Cluistra Veenendaal

Locaties:
- Amrâth Hotel Maarsbergen

- Residence Rhenen

- Hotel de Bosrand 
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Deelnemers:
- Dick Brouwer, Advocatenkantoor Brouwer

- Victor Beverloo, Biz2Be

- Imar van Riet, Carwash & Co

- Peter Schoeber, Drukkerij Cunera

- Nico Drost, Drost Catering & Verhuur

- Henk Hol, Meratus Hoveniers

- Berend van Berkel, Optiteam

- Mathijs Pondes, Poort Mulder Assurantiën BV

- Jeroen Cavalje, Reprotex

- Gerrit Flier, Schuiteman

- Richard Vonk, Van Veen advocaten

- Anke Kobelt, Van Veen advocaten

- Winny van Engelenhoven, Van Veen advocaten
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ZAKENAUTOTESTDAG
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Dick Brouwer: “De Auris voelt aan als een 
veilige auto en is geen snelheidsmonster. 
Hij glijdt over de weg. Door zijn futuristi-
sche uitstraling en lage brandstofkosten 
een ideale auto voor de zakelijke markt.”

Berend van Berkel: “De auto remt erg 
goed en stuurt strak. Een prima economi-
sche verantwoorde auto met bovendien 
een lage bijtelling.”

Imar van Riet: “Deze Auris ziet er aan de 
buitenkant fraai uit evenals de binnenkant. 
Voor de chauffeur biedt deze auto een 
mooi touchscreen met duidelijke indeling. 

De motor maakt wel iets meer toeren bij 
hard optrekken.” 

Winny van Engelenhoven: “De auto rijdt 
rustig en heeft een degelijk uiterlijk. Een 
auto die geschikt is voor zowel de zakelijke 
markt als voor jonge gezinnen. Alleen 
de beenruimte achterin was wat aan de 
krappe kant.”

Anke Kobelt: “Ik vind de Auris een mooi 
afgewerkte, representatieve, stille auto die 
lekker rijdt. Hij heeft een prettige besturing 
en de prijs is redelijk in deze uitvoering. 
Zowel zakelijk als privé prima te rijden.”

‘Hij glijdt over de weg. 
Een ideale auto voor de 

zakelijke markt.'

DEALER: GEBR. VAN GENT
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: NIELS HARDEMAN 

TOYOTA AURIS TOURING
SPORTS HYBRID

  
SPECIFICATIES

Merk: Toyota

Model: Auris Touring 

Sports Hybrid 

Type: Lease Executive

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1798 cc

Vermogen: 136 pk

Koppel: 142 nm

Verbruik: 1 op 27,8

Acceleratie (0 tot 100): 11,2 sec

Topsnelheid: 175 km/h

Uitrusting: Lederen bekleding, 

Toyota Safety Sense, 17”LM Velgen, 

Verkoopprijs: € 31.995,-

Leaseprijs : € 594,- 

Vanaf prijs: € 18.950,- 

Informatie: 

www.gebrvangent.nl

www.valleiautogroep.nl
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Ton de Roos: “De Avensis is een auto met 
een mooie uitstraling die veel ruimte biedt. 
Een wagen die zowel geschikt is voor privé 
als zakelijke gebruik. Een zeer ruime auto 
met veel laadruimte.”

Mathijs Pondes: “Ik ben onder de indruk van 
de mooie uitstraling van de Avensis die ook 
aan de binnenkant luxe is afgewerkt.  Het 
rijgedrag is zeer goed te noemen. En met 
de prijs/kwaliteitsverhouding zit het wel snor, 
gezien de opties die je erbij krijgt. Het is 
zeker een auto die het overwegen waard is.” 

Diana Beukhof: “Ik vind deze uitvoering 
van de Avensis zeer luxe. De auto beschikt 
over comfortabele stoelen, schakelt lekker 
strak en accelereert voor een hybride auto 
prima. Ook  de kofferbak is verbazingwek-
kend groot. Een auto die de aanschaf zeker 
waard is.”

Gerrit Flier: “Een fijne ruime auto met goede 
stoelen die is uitgerust met allerlei nieuwe 
veiligheidssnufjes. Voor de prijs heb je een 
prima zakelijke auto!”
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'De Avensis is een auto met 
een mooie uitstraling die 

veel ruimte biedt.'

  
SPECIFICATIES

Merk: Toyota

Model: Avensis Touring Sports

Type: 1.6 D-4D-F Lease Pro

Transmissie: Handgeschakeld 

Cilinderinhoud: 1598 cc

Vermogen: 112 pk

Koppel: 270 nm

Verbruik: 1 op 24,4

Acceleratie (0 tot 100): 11,7 sec

Topsnelheid: 180 km/h

Uitrusting: 17” LM Velgen, Toyota 

Safety Sense, Go Navigatie

Verkoopprijs: € 34.850,-

Leaseprijs : € 720,-

Vanaf prijs: € 27.995,-

Informatie: 

www.gebrvangent.nl

V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  3  |  J U L I  2 0 1 5

DEALER: GEBR. VAN GENT
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: NIELS HARDEMAN 

TOYOTA AVENSIS 
TOURING SPORTS



  

DE NIEUWE AVENSIS
NU MET MKB SUPERDEAL VANAF € 645,- P/MND!

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 4,2-6,7 L/100km (14,9-24,4 km/L); CO2 108-155 gr/km.

Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Avensis Touring Sports 1.8 Executive Business Premium van € 40.150,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 
0800 – 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

De stijlvolle nieuwe Toyota Avensis is met z’n rijke uitrusting een slimme keuze. Zo is de Lease Pro uitvoering met maar liefst € 1.250,- klantvoordeel 
o.a. voorzien van 17” lichtmetalen velgen, LED koplampen, Privacy glass, bochtenverlichting in mistlampen en een Go navigatiesysteem. En al 
vanaf de Aspiration uitvoering beschikt u standaard over Toyota Safety Sense. Dit innovatieve pakket bestaat uit vier actieve veiligheidssystemen: 
Pre-Collision System, Lane Departure Alert, Automatic High Beam en Road Sign Assist. De nieuwe Avensis is er al vanaf € 27.995,- en vanaf 20% 
bijtelling. En als u dit jaar beslist, profi teert u zelfs 5 jaar lang van slechts 20% bijtelling. Kijk voor meer informatie op toyota.nl of kom bij ons langs 
in de showroom. U bent van harte welkom.

HET RIJKST UITGERUST IN ZIJN KLASSE

Gebr. van Gent 
Ede, Copernicuslaan 7-9, 0318-697855, www.gebrvangent.nl  

Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767, www.gebrvangent.nl

181H

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,5-3,6 L/100km (27,8-28,6 km/L); CO2 79-82 gr/km.

* Prijs is incl. BTW en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Auris Hybrid Touring Sports Lease Automaat vanaf € 28.250,-.  Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 
- 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Vanaf nu bij ons in de showroom: de nieuwe Toyota Auris Hybrid! Deze Auris is standaard rijk uitgerust met o.a. een automaat, Climate control en
LED dagrijverlichting. Daarbij is de nieuwe Auris ook nog eens voorzien van Safety Sense: een geheel nieuw pakket aan actieve veiligheids systemen. 
De nieuwe Auris is er al vanaf € 18.950,- en de Auris Touring Sports is er vanaf € 20.250,-. Als u dit jaar nog beslist, profi teert u 5 jaar lang van slechts 
14% bijtelling. We nodigen u graag uit om het rijplezier van de nieuwe Auris zelf te komen ervaren tijdens een proefrit. U bent van harte welkom!

Met standaard automaat en slechts 14% bijtelling

Nieuw
 Toyota Auris Hybrid

Gebr. van Gent 
Ede, Copernicuslaan 7-9, 0318-697855, www.gebrvangent.nl  

Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767, www.gebrvangent.nl

181H



' De Landcruiser is een stoere 
robuuste auto. 

Het rijgedrag is prima.'

  
SPECIFICATIES

Merk: Toyota 

Model: Landcruiser

Type: 3.0 D-4D-F Executive   

Transmissie: Automaat 

Cilinderinhoud: 2.982 cc

Vermogen: 190 pk

Koppel: 420 nm

Verbruik: 12,3 km

Acceleratie (0 tot 100): 11 sec

Topsnelheid: 175 km/h

Uitrusting: Luchtvering, 3 Climate-

zones, Adaptive cruise  Control, 

Lederen interieur, Navigatie

Verkoopprijs: € 106.340,-

Leaseprijs : € 1425,- excl. BTW

Vanaf prijs: € 80.195,-

Informatie: 

www.gebrvangent.nl 

DEALER: GEBR. VAN GENT
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: DIDERIK VAN GENT

TOYOTA LANDCRUISER

Winny van Engelenhoven: “Een keurige 
representatieve terreinwagen met voldoende 
zitplaatsen die bovendien soepel rijdt. Zoek 
je een een grote, stevige, representatieve 
auto, dan moet je de Landcruiser hebben.”

Victor Beverloo: “Ik was onder de indruk van 
de Landcruiser die op mij een degelijke en 
oersterke indruk maakte. Op geel kenteken 
is deze auto niet de goedkoopste, maar op 
grijs kenteken zeer aantrekkelijk geprijsd. 
Het is een superauto voor iemand die vaak 
een aanhanger moet trekken en de komende 
tien jaar geen gedoe wil.”

Peter Schoeber: “Een lekkere wagen die 
goed rijdt. Voor een terreinwagen biedt de 
Landcruiser veel comfort. De stoelen en 

het stuur zijn elektrisch verstelbaar, dus een 
goede zitpositie is zo gevonden. De stoelen 
bieden lekker veel steun en voorkomen zo 
dat je al te veel heen en weer wordt geslin-
gerd in ruw terrein.”

Diana Beukhof: “De Landcruiser is een stoere 
robuuste auto. Het rijgedrag is prima en de 
auto rijdt comfortabel en is soepel geveerd. 
Dit is een wagen voor het echte werk. Wan-
neer je op veel bouwplaatsen komt, is dit de 
ideale auto.”

Berend van Berkel: “Een stevige en degelijke 
auto. Door de luchtvering rijdt hij erg soepel. 
Als ik regelmatig met een aanhanger zou 
moeten rijden dan is deze auto het overwe-
gen waard.”
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www.skoda.nl Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Leasebedrag per maand, o.b.v. 60 maanden/20.000 km per jaar o.b.v. full operational lease. Exclusief BTW en exclusief brandstof. Getoonde afbeelding kan 
meeruitvoeringen bevatten. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-, verkeers- en 

weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden 
(zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.

Lease vanaf € 619,- per maand.

De nieuwe ŠKODA Superb is gemaakt voor mensen die hun eigen keuzes durven maken en laat geen oog onberoerd. Zijn ongeëvenaarde ruimte is verpakt in een strak 
en tijdloos design. Daadkracht en elegantie zijn de kenmerken. De nieuwe ŠKODA Superb is de nieuwe benchmark in de business class. Met een enorme beenruimte. 
Een ongekend grote bagageruimte. En een airconditioning met drie klimaatzones. Voor het hoogste comfort. Voorin én achterin. Dit alles komt nu onder handbereik: 
de nieuwe ŠKODA Superb is gemáákt om uw kijk op zakendoen te veranderen. Voor altijd. 

Brandstofverbruik gemiddeld 4,1 L - 7,0 L/100km (1 op 14,1 - 24,4) CO2-emissie 109 - 168 gr/km
20% bijtelling

DE NIEUWE
ŠKODA SUPERB
EEN ANDERE KIJK
OP ZAKENDOEN

DE NIEUWE
ŠKODA SUPERB
EEN ANDERE KIJK
OP ZAKENDOEN

VALLEI AUTOLEASE
Galileistraat 27-29, 3902 HR  VEENENDAAL
Tel.: 0318-509 994, Fax: 0318-509 995
info@valleiautolease.nl, www.voordelig-leasen.nl

080 SKO1224-05 SUP13 NW Superb 190x128.indd   1 14-07-15   15:36

  

Uw persoonlijke 
leasepartner voor 
alle merken

www.vangentlease.nl

Uw persoonlijke 
leasepartner voor 

Maak kennis met Van Gent Lease! 
Wij zijn een full service leasemaatschappij voor alle merken, voor uw personenauto, 
bedrijfswagen, zowel nieuw als gebruikt. Als lokale leasepartner zijn wij betrokken bij onze 
regio en werken wij samen met u voor de beste invulling van uw wagenpark. Opgericht 
door Van Gent Autobedrijf, een familiebedrijf met 45 jaar ervaring in de autobranche.

YW_VG_Lease-Advertentie-190x128.indd   1 16-07-15   11:59



Dick Brouwer: “De kwaliteit is goed. De Q7 
rijdt voortreffelijk en is een prima wagen, ook 
voor de lange afstanden.”

Winny van Engelenhoven: “De afwerking van 
de Q7 is subliem. Het is prachtige represen-
tatieve auto en veruit de mooiste waar ik in 
gereden heb.”

Gerrit Flier: “Heerlijke auto die supergoed 
op de weg ligt en snel optrekt. De Q7 heeft 
een hoog fungehalte en de wagen voldoet 
aan alles wat een man zich wensen kan.”

Imar van Riet: “Het is een grote ruime auto. 
Maar als ik mocht kiezen dan gaat mijn per-
soonlijke voorkeur toch uit naar de Audi A8.”

Henk Hol: “Duitse degelijkheid waar niks mis 
mee is. Het is een grote opvallende ruime 
auto met veel luxe en door de hoogte een 
goed zicht op de weg.”

Ton de Roos: “Wat een geweldige auto. Ik 
heb er met veel plezier in gereden. Hij is fan-
tastisch afgewerkt.”

Diana Beukhof: “Een prachtige tot in de 
puntjes afgewerkte auto. De rijeigenschap-
pen zijn ‘des Audi’s’”

Mathijs Pondes: “Het rijgedrag van de Q7 
heb ik als zeer goed ervaren. Door het com-
fort en de fijne stoelen, merk je nauwelijks 
dat je over een drempel rijdt.”
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'Voor de prijs
van deze auto, krijg je

veel terug.'

DEALER: VALLEI AUTOLEASE
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: CHRISTINE VAN KRUISTUM

AUDI Q7 SUV

  
SPECIFICATIES

Merk: Audi 

Model: Q7

Type: SUV

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 3 liter TDI

Vermogen: 272 pk

Koppel: 600 Nm/1500-3000 min -1

Verbruik: Op 100 km 6,2 liter

Acceleratie (0 tot 100): 6,5 sec

Topsnelheid: 234 km/h

Uitrusting: Audi Virtual Cockpit, 

MMI Navigatie Plus, 

Comfort sportstoelen, Adaptieve 

sport luchtvering

Verkoopprijs: € 129.000, - 

Leaseprijs : € 2199, - (excl. BTW) 

Vanaf prijs: € 81.199,-

Informatie: www.valleiautolease.nl 
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Diana Beukhof: “Een Mooie auto en per-
fect voor de zakelijke markt met name 
in het hogere segment. Voor zo’n grote 
bolide is de auto zeer snel. Door de auto-
maat is het relaxt rijden en een ideale 
wagen wanneer je veel op de weg zit.

Berend van Berkel: “Alsof je vanuit je huis-
kamer aan het rijden bent. Super de luxe 
en toch strak op de weg.”

Imar van Riet: “Super! Kwaliteit heeft een 
prijs, vooral voor lange afstanden is deze 
auto comfortabel en met chauffeur is alles 
nog beter!”

Henk Hol: “Duitse degelijkheid waar niks 
mis mee is. Ruime opvallende auto die zeer 
geschikt is voor de lange afstanden.”

Ton de Roos: “De Audi A8 is echt een heer-
lijke auto voor de lange afstanden met een 
mooie uitstraling. Helaas te prijzig voor mij, 
maar voor grote bedrijven een fantastische 
directieauto.” 

Victor Beverloo: “Een superauto die erg 
snel en comfortabel is. Fijne stoelen en een 
hele goede audio. Alles zit er dus op en 
aan en voor de prijs krijg je veel waar voor 
je geld. Wil je snel, luxe en comfortabel 
rijden, neem een A8.”

‘Een superauto die erg snel 
en comfortabel is. Fijne 

stoelen en goede audio.'

DEALER: VALLEI AUTOLEASE
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: YASIN GÜÇLÜ 

AUDI A8 LIMOUSINE

  
SPECIFICATIES

Merk: Audi

Model: A8

Type: Limousine 

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 3 liter TDI

Vermogen: 258 pk 

Koppel: 580 Nm/1750-2500 min -1

Verbruik: Op 100 km 5,9 liter

Acceleratie (0 tot 100): 5,9 sec

Topsnelheid: 250 km/h begrensd 

Uitrusting: MMI Navigatie Plus,

Comfort stoelen met Massage en 

ventilatie functie, Head up display,

Parkeersensoren met top view 

camera  

Verkoopprijs: € 97.777,-

Leaseprijs : € 1899.- (excl. BTW) 

Vanaf prijs: € 96.530,-

Informatie: www.valleiautolease.nl 



'Het is een perfecte auto 
voor alle dag. Hij rijdt goed 

en biedt veel ruimte.'

DEALER: AUTOBEDRIJF CLUISTRA VEENENDAAL B.V. 
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: JAAP LAMMERS

HYUNDAI I40 WAGON

  
SPECIFICATIES

Merk: Hyundai

Model: i40 Wagon

Type: 1.7 CRDi 

Business Edition

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1685 cc

Vermogen: 116 pk

Koppel: 277 nm

Verbruik: 1 op 23,8 km

Acceleratie (0 tot 100): 12,4 sec

Topsnelheid: 192 km

Verkoopprijs: € 31.495,-

Leaseprijs : € 679,-

Vanaf prijs: € 29.995,-

Informatie: www.cluistra.nl

Winny van Engelenhoven: “Ik vind deze 
Hyundai een representatieve stille auto die 
voor de prijs een complete zakelijke auto 
biedt.”

Anke Kobelt: “De Hyundai vind ik een 
comfortabele auto met representatieve 
uitstraling. De prijs/kwaliteit verhouding is 
prima en de auto leent zich zowel voor privé 
als zakelijk gebruik. Door de lage bijtelling 
zeker de aanschaf waard.”

Gerrit Flier: “Het is een perfecte auto voor 
alle dag. Hij rijdt goed en biedt veel ruimte. 
Je krijgt veel auto voor weinig geld. Het is 
een betaalbare zakenauto waar je goed mee 
voor de dag kunt komen.”

Victor Beverloo: “Een keurige ruime auto 
met een mooi design. Het interieur is netjes 
en modern afgewerkt. De auto is scherp 
geprijsd waarvoor je een auto krijgt die com-
pleet is uitgerust.”
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‘'De auto rijdt super en 
heeft een mooie uitstraling. 

Daar ga ik voor.'

  
SPECIFICATIES

Merk: Lexus 

Model: IS300h Lux

Transmissie: Volledige automaat

Cilinderinhoud: 4 cilinders

Vermogen: 223 pk

Koppel: 221 / 4.200 - 5.400

Verbruik: Op 100 km 4.5 liter

Acceleratie (0 tot 100): 

Topsnelheid: 200 km/h

Verkoopprijs: € 38.590,-

Leaseprijs : € vanaf € 271 

netto bijtelling

Vanaf prijs: € 38.590,-

Informatie: Erik Tiemens 

en Stefano Scevola

www.lexus-arnhem.nl 

DEALER: LEXUS ARNHEM
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: STEFANO SCEVOLA

LEXUS IS300H

Dick Brouwer: “Prachtige auto, daar ga ik 
voor. De auto rijdt super en heeft een mooie 
uitstraling. In vergelijking met auto’s in het-
zelfde segment heeft deze Lexus een zeer 
redelijke prijs. Echt een auto waarmee je 
voor de dag kunt komen.”

Ton de Roos: “Een hele fijne auto die zeer 
snel rijdt en fantastisch op de weg ligt. Voor 
mij heeft deze auto een te lage zit. De prijs 
is gunstig. Een auto die ik zeker kan aanbe-
velen.” 

Mathijs Pondes: “Leuke auto met een prima 
rijgedrag en wegligging. Het interieur is net-
jes afgewerkt en de auto is zeer comforta-
bel. Voor een auto die duur oogt, is de prijs/
kwaliteitsverhouding prima.”

Berend van Berkel: “Deze Lexus heb ik erva-
ren als een degelijke en sportieve auto. De 
stoelen voelen aan als een maatpak. Een 
zeer fijne reisauto met een gunstige prijs die 
ook als familieauto is in te zetten.”

Henk Hol: “De IS300h rijdt soepel en sneller 
dan ik had verwacht voor een hybride auto. 
De prijs is prima. Ik zou zeggen maak eens 
een proefrit!”

Peter Schoeber: “Een auto die erg sportief 
is en snel optrekt. Door de lagere zithouding 
ben je verzekerd van accuraat stuurgedrag in 
de bochten. Dit gecombineerd met het voor 
een Lexus kenmerkende rijcomfort.”

ZAKENAUTOTESTDAG
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'Een hele fijne auto die 
snel is en fantastisch 

op de weg ligt.'

DEALER: LEXUS ARNHEM
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: STEFANO SCEVOLA

LEXUS CT200H 
BUSINESS LINE

  
SPECIFICATIES

Merk: Lexus 

Model: CT200h 

Type: Business Line

Transmissie: Volledige automaat

Cilinderinhoud: 1.798

Vermogen: 136 pk

Koppel: 142 / 2.800-4.400

Verbruik: (1/100 KM) 3,8 

Acceleratie (0 tot 100): 10,3 sec

Topsnelheid: 180 km

Verkoopprijs: € 29.590,-

Leaseprijs : € 138,- netto bijtelling

Vanaf prijs: € 27.990,-

Informatie: Erik Tiemens 

en Stefano Scevola

www.lexus-arnhem.nl 

Dick Brouwer: “Niet direct mijn type, want hij 
rijdt voor mijn gevoel iets te rustig. Maar het 
is een degelijke auto die lekker rijdt en ook 
nog eens zuinig is. De prijs-kwaliteit is goed. 
Het is een Lexus voor de kleine beurs.”

Gerrit Flier: “Nette auto. Hij rijdt voor een 
hybride auto lekker. De auto zou iets meer 
pit mogen hebben. En de prijs valt gezien 
de duurzaamheidaspecten reuze mee. 
Bovendien heb je een lage bijtelling.” 

Imar van Riet: “Ik heb een goede indruk 
gekregen van deze Lexus. Het is een rustige 
comfortabele auto die goed is uitgerust met 
veel knoppen in de middenconsole.”

Anke Kobelt: “ De CT200h is een comforta-
bele auto met een stabiele wegligging. De 
prijs is prima en ik zou hem aanbevelen als 
een degelijke familie auto.”

Peter Schoeber: “Deze Lexus rijdt erg pret-
tig. Hij stuurde soepel en reageerde goed 
op het gaspedaal. De prijs voor deze auto is 
voldoende. Ik kan hem zeker aanbevelen.”

Ton de Roos: “Een hele fijne auto die snel 
is en fantastisch op de weg ligt. De auto 
heeft een gunstige prijs en is naast zakelijk 
gebruik. ook geschikt voor gezinnen.” 
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