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Zakenautotestdag

Eerste zakenautotestdag voor
Midden-Limburg groot succes
Voor alles is een eerste keer. Zo ook voor de eerste zakenautotestdag
voor de regio Midden-Limburg. De formule is eenvoudig: ondernemers uit de regio mogen een dagje buitenspelen met diverse auto’s,
aangeleverd door dealers uit de regio. Succes gegarandeerd, zo blijkt
uit reacties van zowel de testrijders als de dealers.

Achttien testrijders hadden zich aangemeld
om een dagje door Midden-Limburg te toeren
en vijftien testauto’s aan de tand te voelen.’s
Ochtends was het nog grauw en koud, het lekkere kopje koffie bij Hotel Het Arresthuis in
Roermond deed iedereen dus goed. Het lot
was ons echter goed gezind; op het moment
dat alle testrijders richting hun auto’s liepen,
begon het zonnetje voorzichtig te schijnen.
Het leuke aan een autotestdag is het feit dat je
veel van de omgeving ziet. Door allerlei achterafweggetjes slingerden we door het groene
landschap naar de eerste locatie, Loeigezellig.
Bij deze stal en evenementenhal werden we
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gastvrij voorzien van een kopje koffie en een
paar heerlijke hapjes.
Het contrast tussen de diverse locaties was
groot. Loeigezellig ligt tussen de weilanden
bij Ospel en de geur van koeien komt je tegemoet. Zo anders is de locatie van de volgende
stopplaats, de Busjop: verscholen in de bossen bij Heythuysen. Of wat te denken van de
derde locatie: Kasteel Heysterum ligt letterlijk
en figuurlijk onder de rook van de Clauscentrale bij Maasbracht. De dag werd passend afgesloten met een heerlijk driegangendiner in
restaurant Damianz, onderdeel van Hotel Het
Arresthuis.

Testrijders
-	Ton Bruurs, Bruurs Buro Business
-	Henry Westerhof, Coillte Panel Products
- John van Meijl, Flynth
- Bart Sniekers, Koenen en Co
- Judith Nijssen, Locatie Bemiddeling Limburg
- Ronald Sinnige, pLAN8
- Carel Versteegen, pLAN8
- Alwin Sahr, Pole Position Sports Business Consulting
- John Frenken, Pro-Light
- Sander Nuij, ProLimburg
- Henk Coolen, Restaurant De Busjop
- Ron Savelkoul, Savelkoul Catering & Events
- Luc Simons, SimJan
- Koen Klomp, Slampaq Solutions
- Leon Simons, Hotel Het Arresthuis
- Henk van Roij, TMF Jobs
- Sabina van Cruchten, VVV Midden-Limburg
- Peter Nouwens, VWP Weert
- Pieter Hoogland, WSM Engineering

Dealers
-	Autobedrijf Van Mossel Weert
-	Autobedrijf Van Mossel Roermond
- Maaspoort Roermond
- Autobedrijf Lennaerts
- Autobedrijf Winters Weert
- Smeets Autogroep
- De Maassche Echt
- Hekkert Autogroep
- Jaguar Demandt-Wagemans
- Vadah Autocenter Weert
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Bedrijfswagentestdag

Testrijders aan het woord
De deelnemers van de zakenautotestdag voor Midden-Limburg waren erg te spreken over de eerste editie van deze netwerkdag. Omdat tevreden klanten de beste ambassadeurs van een bedrijf
zijn, laten we hen graag zelf aan het woord.

Luc Simons, SimJan
“Zowel voor ‘auto’s testen’ als voor het ‘netwerken’ is het belangrijkste dat het gevoel goed is. Het gevoel over deze autotestdag is heel goed!”

Pieter Hoogland,
WSM Engeneering
“Een goed georganiseerde en
prettige gelegenheid om kennis te
maken met een aantal actuele zakenauto’s. Vooral de diversiteit
sprak mij erg aan. Daarnaast was

het leuk om op de gereden route
een aantal bijzondere eet- en
drinkgelegenheden te ontdekken.
Een netwerkbijeenkomst die ik
graag een keer over zou doen!”

Sabina van Cruchten, VVV Midden-Limburg
“Het prachtige Midden-Limburg is uitermate geschikt om niet
alledaagse netwerk bijeenkomsten te organiseren. Tijdens de autotestdag werden een aantal leuke locaties bezocht, in combinatie
met het testen van zakelijke auto’s werden er leuke en nieuwe
contacten gelegd.”

Henry Westerhof, Coillte Panel Products
“Dit was een prima initiatief waarbij je de kans krijgt om in een
kort tijdsbestek in een verscheidenheid aan auto’s te rijden. De zakelijke rijder kan dan ook kennismaken met de minder voor de
hand liggende merken en er zo achter komen dat daar ook hele
fijne wagens tussen zitten.”

36

m i dde n - l i m b u r g b u s i n ess | 2 0 1 3

Alwin Sahr, Pole Position Sports Business Consulting
“Graag wil ik de organisatie bedanken voor de perfect georganiseerde autotestdag. Naast de gelegenheid een aantal auto’s op mijn
shortlist direct met elkaar te vergelijken, bood de ongedwongen
sfeer legio mogelijkheden tot netwerken met collegatesters en dealers. Mijn complimenten aan alle locaties waar we gedurende deze
dag te gast mochten zijn.”

Ronald Sinnige, pLAN8
“De visie van ondernemen is bij pLAN8 kansen zien en ‘out of the
box’ denken. Op basis van deze visie heeft Midden-Limburg Business in samenwerking met diverse autodealers uit de regio een
grandioos concept bedacht middels een autotestdag. Een combinatie van productinformatie-overdracht, praktijkervaring opdoen,
ondernemers belichten en netwerken in een ongedwongen sfeer
samenkomen.”  

Koen Klomp, Slampaq Solutions B.V.
“Gezellig netwerken en tegelijkertijd verschillende nieuwe auto’s uitproberen, je kunt een slechtere middagbesteding hebben. De autotestdag was mijn inziens dan ook een groot succes. We hebben vier
leuke locaties aangedaan en bovendien afgesloten met een heerlijk
diner. Grote verassing was Kia , maar mijn voorkeur gaat uit naar Audi, of toch BWM, of…“

Judith Nijssen, Locatie Bemiddeling Limburg &
Virtual Conferencing Support
“De autotestdag was voor mij om meerdere redenen een groot succes. De combinatie van het testen van auto’s, het bezoeken van bijzondere locaties en de mogelijkheid om te netwerken op een
informele manier sprak mij enorm aan. Ik kijk dan ook met heel veel
plezier op deze dag terug.”
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zakenautotestdag

Volkswagen
Golf 7
Dealer: Van Mossel Weert
Afgevaardigde tijdens testdag: Thom Ehlen

Luc Simons: “Het rijgedrag van de nieuwe Volkswagen Golf is zeer prettig. Het
uiterlijk is typisch Golf. Er zitten voldoende gratis opties in deze uitvoering.
Daardoor is de prijs-kwaliteitverhouding prima, value for money zoals dat
zo mooi heet.”
Henk van Roij: “De nieuwe Golf loopt
rustig. Naar mijn smaak is de afwerking
iets te degelijk, maar wel op en top
Golf. De hoge restwaarde maakt deze
wagen zakelijke extra interessant.”
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Sabina van Cruchten: “Dit is de bekende Golf! In mijn ogen is dit een mooie,
volledige auto. Prijs-kwaliteitverhouding is volgens mij dik in orde, zeker als
je kijkt naar de meeste complete dieseluitvoering die ik vandaag heb gereden.”
Ronald Sinnige: “De Golf is een sportieve en complete auto. Hij bezit de bekende Duitse degelijkheid. De prijs is
ten opzichte van het comfort en uitstraling in orde.”
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Specificaties
Merk:

Volkswagen

Model: 	Golf 7
Type:

Highline BlueMotion 1.6

Transmissie:

Handgeschakeld, 6 versnellingen

Cilinderinhoud: 1.598 cc
Vermogen:

105 pk

Koppel:

250 Nm

Verbruik:

1 op 26,3

Acceleratie:

0-100 km/u in 10,7 sec

Topsnelheid:

192 km/u

Uitrusting: 	17” lichtmetalen velgen, Executive pakket, Lane
Assist, Park Distance Control, spiegelpakket,
35% getint glas
Verkoopprijs:

€ 32.587,-

Leaseprijs:

€ 628,-

Vanafprijs:

€ 18.790,-

Informatie:

www.van-mossel.nl

zakenautotestdag

Audi A4

Specificaties

Dealer: Van Mossel Weert
Afgevaardigde tijdens testdag: Rob Aarts

Alwin Sahr: “De Audi A4 heeft een goede
eerste indruk. Alle benodigde opties zijn
aanwezig. De prijs-kwaliteitverhouding is boven verwachting: ik dacht dat de prijs van
deze auto een stuk hoger lag.”
Bart Sniekers: “Deze wagen heeft een goede indruk achtergelaten. Mede door de
mooie en solide afwerking heeft deze Audi
wat mij betreft ook een mooi zakelijk voorkomen. Hier laat je een goede indruk mee achter.”

Henry Westerhof: “Dit is een zeer representatieve wagen met een perfecte afwerking.
De prijs-kwaliteitverhouding is wat je mag
verwachten van Audi. Kortom, een degelijke
auto met een mooie styling.”
Judith Nijssen: “De Audi A4 is een mooie,
degelijke en comfortabele wagen. Hij rijdt
ook erg lekker. Volgens mij is de prijs-kwaliteitverhouding ook goed ten opzichte van
andere auto’s in dezelfde klasse.”

Merk:

Audi

Model:

A4

Type:

TDIe Proline

Transmissie:

Handgeschakeld, zes versnellingen

Cilinderinhoud: 1.968 cc
Vermogen:

136 pk

Koppel:

320 Nm

Verbruik:

1 op 23,3

Acceleratie:

0-100 km/u in 9,3 sec

Topsnelheid:

213 km/u

Uitrusting: 	Xenon koplampen met LED, dagrijverlichting, navigatie, parkeersensor achter, bluetooth telefoonverbinding, comfort airco.
Verkoopprijs:

€ 41.190,-

Leaseprijs:

€ 882,-

Vanafprijs:

€ 37.840,-

Informatie:

www.van-mossel.nl

Henk Luiten: “Mooie auto! Helaas was mijn
rit te kort om een goede indruk te krijgen.”
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Zakelijk rijden

bij Autobedrijf Lennaerts Roermond b.v.
De Hyundai i40 Wagon
vanaf

€25.995,Leaseprijs: €459,-*

De Hyundai Santa Fe vanaf

€39.495,Leaseprijs: €739,-*

LENNAERTS HYUNDAI B.V.
BROEKHIN NOORD 74, ROERMOND, TEL. 0475-350400, LENNAERTS.HYUNDAI.NL
Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 - 9,1 (l/100 km) / 23,3 - 11 (km/l); CO2 - emissie: 113 - 212 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. www.hyundai.nl
*GENOEMDE LEASEPRIJS IS INCL. BPM EN EXCL. BTW GEBASEERD OP 20.000 KM / 60 MND. DIT AANBOD WORDT GEDAAN DOOR HYUNDAI LEASE. VOOR MEER
INFORMATIE BEL 030 698 58 97 OF MAIL NAAR INFO@HYUNDAILEASE.NL. GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN,
LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN
DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.
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Citroën DS5
Dealer: Autobedrijf Lennaerts
Afgevaardigde tijdens testdag: Ed Beurskens

Ron Savelkoul: “De nieuwe Citroën is een
mooie, representatieve wagen die ook zakelijk uitstekend kan worden ingezet. Het comfort is prima in orde en ook de overbruggingautomaat doet het uitstekend.”
Bart Sniekers: “De Citroën heeft een luxe uitstraling en beschikt over zeer comfortabele
stoelen. De auto voelt direct goed aan, is bijzonder ruim en beschikt bovendien over een
mooi panoramadak. Nu is de bijtelling nog
20 %, dus ik ben erg benieuwd naar de hybride-uitvoering die ook beschikbaar is met
slechts 14% bijtelling.”

Judith Nijssen: “De DS5 is een supermooie
en sportieve wagen. Dit is echt een van de
beste auto’s waar ik in tijden in heb gereden.
Voor mij persoonlijk is de DS5 aan de grote
kant, ik zou dan voor de DS3 of DS4 gaan.”
Sander Nuij: “De DS5 is een opvallende en
sportieve verschijning. Hij heeft een prachtige afwerking en beschikt over prima rijeigenschappen. Gezien de complete uitrusting is
de prijs-kwaliteitverhouding dik in orde.”

Specificaties
Merk:

Citroën

Model:

DS5

Type:

THP 155 So Chic Automaat

Transmissie:

Automaat

Cilinderinhoud: 1.598 cc
Vermogen:

156 pk

Koppel:

240 Nm

Verbruik:

1 op 13,7

Acceleratie:

0-100 km/u in 9,7 sec

Topsnelheid:

202 km/u

Verkoopprijs:

€ 38.890,-

Leaseprijs:

vanaf € 537,-

Vanafprijs:

€ 33.580,-

Informatie:

www.lennaerts.nl
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Hyundai
I40 Wagon
Dealer: Autobedrijf Lennaerts
Afgevaardigde tijdens testdag: Ed Beurskens

Koen Klomp: “De Hyundai I40 Wagon is
een grote en betaalbare auto, en daarmee een voordelige zakelijke wagen. In
z’n totaliteit is dit veel auto voor weinig
geld.”
John van Meijl: “De Hyundai is een ruime wagen met een mooi design. Hij
beschikt over duidelijke bediening en
een overzichtelijk dashboard. Ik ben benieuwd naar de dieselvariant van deze
auto.”

to een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Dit zou zo maar eens mijn volgende leasewagen kunnen worden.”
Henk van Roij: “Door de degelijke afwerking en ruimte is de Hyundai I40
Wagon uitermate geschikt als gezinswagen.”
Ton Bruurs: “De Hyundai I40 Wagon is
een mooie, ruime wagen. Hij rijdt prima
en ook de prijs-kwaliteitverhouding is
prima in orde.”

Henry Westerhof: “De I40 Wagon heeft
een complete uitrusting en is ook erg
mooi vormgegeven. Dat geeft deze au-
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Specificaties
Merk:

Hyundai

Model: 	I40 Wagon
Type:

1.6 GDI i-Motion

Transmissie:

Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.591 cc
Vermogen:

135 pk

Koppel:

165 Nm

Verbruik:

1 op 16,7

Acceleratie:

0-100 km/u in 11,6 sec

Topsnelheid:

195 km/u

Uitrusting:

Compleet

Verkoopprijs:

vanaf € 29.446,-

Leaseprijs:

vanaf € 425,-

Vanafprijs:

vanaf € 25.995,-

Informatie:

www.lennaerts.nl

zakenautotestdag

Kia Ceed
Sportswagon
Dealer: Autobedrijf Winters Weert
Afgevaardigde tijdens testdag: Paul Barten (foto) en Guido Kitzen

John Frenken: “De prijs-kwaliteitverhouding is
zeer goed! De Kia komt qua rijeigenschappen
en comfort goed uit de test, al heeft hij minder uitstraling dan een Volkswagen of Audi.”
Koen Klomp: “De Kia Ceed Sportswagon is
een verbazingwekkend betaalbare auto die
ook zeer stabiel rijdt. Je krijgt veel luxe voor
weinig geld, een fantastische prijs-kwaliteitverhouding dus. Ik ben echt aangenaam
verrast.”

Ton Bruurs: “De Kia heeft een goede eerste
indruk op me achtergelaten. Het is een, boven verwachting, ruime en mooi afgewerkte
wagen. De stoelen zitten erg lekker. Wat me
opviel is dat er veel ingebouwde veiligheid
in de auto zit.”
Bart Sniekers: “De Kia Ceed is qua uitrusting
en afwerking robuuster dan ik had verwacht.
Verder vind ik het rijgedrag en de prijs-kwaliteitverhouding dik in orde.”

Specificaties
Merk:

Kia

Model:

Ceed Sportswagon

Type:

1.6 Pluspack

Transmissie:

Handgeschakeld, 6 versnellingen

Cilinderinhoud: 1.600 cc
Vermogen:

135 pk

Koppel:

164 Nm

Verbruik:

1 op 16

Acceleratie:

0-100 km/u in 10,2 sec

Topsnelheid:

192 km/u

Uitrusting: 	Navigation Pack, achteruitrijcamera,
instelbare stuurbekrachtiging
Verkoopprijs:

€ 22.995,-

Leaseprijs:

€ 474,13,-

Vanafprijs:

€ 18.995,-

Informatie:

www.autowinters.nl

John van Meijl: “Deze wagen heeft een prettig en overzichtelijk dashboard. Ik vind het
rijgedrag ook boven verwachting. Kortom, er
is niets mis met deze auto.”
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DE KIA PICANTO
NU V.A. 4.097,-**
A

DE KIA RIO
NU V.A. 5.997,-**
A

14% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

50/50
BETAAL NU DE HELFT
EN DE REST IN 2014**

+

EXTRA INRUILPREMIE
TOT

750,-*

DE KIA CEE’D SPORTSWAGON
NU V.A. 9.497,-**
A

BETAAL NU DE HELFT
EN DE REST IN 2014**

50/50
BETAAL NU DE HELFT
EN DE REST IN 2014**

+

EXTRA INRUILPREMIE
TOT

1.000,-*

DE KIA SPORTAGE 1.6 GDI
NU V.A. 24.495,B

20% Bijtelling

50/50 OF

20% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

GRATIS TANKPAS

T.W.V.

750,-*

GRATIS
LEDEREN
BEKLEDING
T.W.V. 1.500,-*

AUTOBEDRIJF WINTERS WEERT B.V.
KELVINSTRAAT 4, 6003 DH WEERT,
TEL.: 0495 - 526 455, WWW.KIA-WEERT.NL
Gem. verbruik: 4,1 – 5,6 l/100km, 17,8 - 24,4 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 130 g/km.
*
De tankpas actie is alleen geldig op de Kia cee’d Sportswagon met kentekenaanvraag t/m 27 december 2012 en een uiterste registratiedatum van 25 januari 2013. De tankpas is 9 maanden geldig en te gebruiken voor brandstof, oli n,
ruitensproeiervloeistof en wasbeurten. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. **Extra inruilvoordeel op een nieuwe Kia Picanto Design Edition 3 deurs is 500,- inclusief BTW en op een nieuwe Kia Picanto Design Edition 5 deurs
750,- inclusief BTW. Op een nieuwe Kia Rio Design Edition 5 deurs bedraagt het extra inruilvoordeel 1.000,- inclusief BTW. Deze actie geldt bij inruil van een auto bij de aankoop van een Kia Picanto Design Edition en Kia Rio Design Edition
met kentekenaanvraag t/m 27 december 2012 en uiterste registratiedatum van 25 januari 2013. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (priv persoon of kleinzakelijke markt). Verder dienen de gegevens op
de klantfactuur overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs van de nieuwe en de inruilauto. Deze actie geldt ook in combinatie met de 50/50 actie, maar niet met andere acties. De gratis lederen bekleding actie betreft lederen
bekleding die achteraf gemonteerd wordt. Indien de auto reeds af fabriek is voorzien van lederen bekleding, geldt een accessoire cheque ter waarde van 1.250,- inclusief BTW. Deze actie is alleen van toepassing bij aankoop van een nieuwe
Kia Sportage met kentekenaanvraag t/m 27 december 2012 en uiterste registratiedatum van 25 januari 2013. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Alle
genoemde bijtellingspercentages en het wegenbelastingvrij zijn van het model zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Raadpleeg uw Kia-dealer voor de exacte voorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor het BTW-voordeel dient de auto voor 1 oktober 2012 geregistreerd, gefactureerd en fysiek geleverd te zijn.***De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van
Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63
88 580. Santander en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van (de uitgestelde betalingsperiode (tot
uiterlijk 1 januari 2014) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt 5.000,- voor de Kia Picanto en 7.500,- voor de Kia Rio en de Kia Venga. Deze actie is geldig op bovengenoemde
modellen met kentekenaanvraag t/m 27 december 2012 en uiterste registratiedatum van 25 januari 2013. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties, met uitzondering van de extra inruilpremie op de Kia Picanto Design Edition
en de Kia Rio Design Edition. Genoemde prijzen zijn inclusief 2% BTW-verhoging en exclusief metallic lak, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden.
Kijk voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

zakenautotestdag

Kia Optima
Dealer: Autobedrijf Winters Weert
Afgevaardigde tijdens testdag: Paul Barten (foto) en Guido Kitzen

Sander Nuij: “De Kia Optima is een grote,
opvallende auto met een verbazend luxe afwerking. Hij biedt ook erg veel comfort. De
wagen had naar mijn smaak echter wel iets
meer vermogen mogen hebben.”
Henk van Roij: “Mijn eerste indruk van de Kia
Optima is zeer positief. Ik zie deze auto als
een degelijke wagen waar je veel kilometers
in kunt maken. Ik vind prijs helaas wel een
beetje aan de hoge kant.”

Henk Luiten: “De Kia Optima is een leuke en
luxe auto. Alles zit voor mijn gevoel op de juiste plek. Hij stuurt soepel en schakelt lekker.
Deze wagen is voor mijn lengte van 1.90 m,
alleen een beetje aan de krappe kant.”
Ron Savelkoul: “Het rijgedrag en de wegligging van deze wagen is uitstekend. Dit is
echt een zakelijke auto voor mensen die veel
kilometers maken.”

Specificaties
Merk:

Kia

Model:

Optima

Type:

1.7 CRDi Premium Pack

Transmissie:

Automaat

Cilinderinhoud: 1.700 cc
Vermogen:

136 pk

Koppel:

320 Nm

Verbruik:

1 op 15

Acceleratie:

0-100 km/u in 11,6 sec

Topsnelheid:

197 km/u

Uitrusting: 	Elektrisch schuif/kantel panoramadak, Navigation Pack, achteruitrijcamera, geventileerde bestuurdersstoel
Verkoopprijs:

€ 42.185,-

Leaseprijs:

€ 843,32

Vanafprijs:

€ 28.995,-

Informatie:

www.autowinters.nl
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BMW 5-serie
Touring
Dealer: De Maassche Echt
Afgevaardigde tijdens testdag: Maïk Verhoeven

Peter Nouwens: “Dit is wat mij betreft
de beste auto uit de serie, al is deze
voor mij helaas iets aan de prijzige kant.
Aan de andere kant: voor iets goeds,
moet men ook betalen.”
Henk Coolen: “Ik heb een goede indruk
van deze wagen gekregen. De 5-serie is
eenvoudig en fijn ingericht, en zeker
geen ‘blits-auto’ zoals je dat misschien
zou verwachten van BMW. Voor zover ik
het kan inschatten is de prijs-kwaliteitverhouding ook in orde.”
Carel Versteegen: “Zoals ik al had verwacht, is de 5-serie een degelijke en so-
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lide auto met alles erop en eraan. Echt
een auto voor een kilometervreter.”
John van Meijl: “Wat is dit een superwagen! Je krijgt bij de 5-serie echt waar
voor je geld. Helaas past de Touring
niet in mijn budget.”
John Frenken: “Dit is een wagen met
geweldige prestaties. Deze 5-serie herbergt veel luxe en beschikt over zeer
goede rijeigenschappen. Ik kan deze
auto dan ook bij iedereen aanbevelen.
Graag had ik persoonlijk wel iets lager
gezeten.”
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Specificaties
Merk: 	BMW
Model:

5-serie Touring

Type:

520i

Transmissie:

Automaat

Cilinderinhoud: 1.997 cc
Vermogen:

184 pk

Koppel:

270 Nm

Verbruik:

1 op 13,7

Acceleratie:

0-100 km/u in 8,4 sec

Topsnelheid:

220 km/u

Uitrusting: 	Innovation Edition
Verkoopprijs:

€ 61.621,-

Leaseprijs:

€ 1158,-

Vanafprijs:

€ 51.435,-

Informatie:

www.demaasschebmw.nl

zakenautotestdag

BMW 3-serie
Dealer: De Maassche Echt
Afgevaardigde tijdens testdag: Maïk Verhoeven

Henk Luiten: “De nieuwe 3-serie is een superauto die zeer luxe is uitgevoerd. Hij is wel
gevaarlijk snel, zeker voor een diesel! Jammer dat ik al een wagen heb die het nog
prima doet.”
Sander Nuij: “Dit is de bekende Deutsche
Gründlichkeit! Motorisch is de 3-serie top en
ik ben groot fan van de stugge wegligging.
En vergeleken met andere modellen in deze
klasse (DS5, Optima, 508) is dit een uitstekende auto.”
Sabina van Cruchten: “Wat is deze 3-serie
een sportieve wagen! Ik vind prijs en kwaliteit

ook absoluut in verhouding. Hopelijk komt
de 3-serie met deze auto van het patserige
imago af.”
Alwin Sahr: “De BMW 3-serie is een mooi
model om te zien. De automaat schakelt lekker sportief, al vind ik persoonlijk de schakelpaddels niet veel toegevoegde waarde bieden. Ondanks de prijs krijg je heel veel plezier terug.”

Specificaties
Merk: 	BMW
Model:

3-serie

Type:

320d

Transmissie:

Automaat

Cilinderinhoud: 1.995 cc
Vermogen:

163 pk

Koppel:

380 Nm

Verbruik:

1 op 24,4

Acceleratie:

0-100 km/u in 7,9 sec

Topsnelheid:

225 km/u

Uitrusting: 	Innovation Edition, Luxury Line
Verkoopprijs:

€ 52.365,-

Leaseprijs:

€ 1049,-

Vanafprijs:

€ 40.555,-

Informatie:

www.demaasschebmw.nl

Ron Savelkoul: “Deze wagen kan ik vanwege
het rijgedrag, de sportieve uitvoering en het
rijcomfort zeker aanbevelen.”
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Jaguar XF vanaf € 51.990
Lease vanaf € 749*

Jaguar XJ vanaf € 89.990
Lease vanaf € 1.299*

JAGUAR BUSINESS EDITIONS.
XF Business Edition: Lederen bekleding, Navigatiesysteem en Park Distance Control ter waarde van € 4.640 nu tijdelijk voor € 2.500.
XJ Business Edition: o.a. Parking aid pack, 19" lichtmetalen velgen, Elektrisch inklapbare/dimmende buitenspiegels en Smart Entry System nu tijdelijk standaard.

W W W.JAGUAR.NL

H OW A LI V E A RE YO U ?
XF: 5,1-11,3 L/100 KM. 135-234 G/KM CO2. XJ: 6,0-11,3 L/100 KM. 159-234 G/KM CO2.
* Zakelijk aanbod in de vorm van Financial lease vanaf 5,9% rente bij 48 maanden en 6,9% rente bij 60 maanden. De voorbeeldtarieven zijn gebaseerd op de verkoopprijs excl. BTW, een looptijd van
60 maanden en een max. slottermijn. De tarieven zijn afgerond op hele euro’s. Jaguar Financial Services behoudt zich het recht om deze actie zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen. Vraag
uw verkoopadviseur naar de beschikbaarheid van dit product, de voorwaarden en een offerte. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

DEMANDT-WAGEMANS B.V.

Amerikalaan 122 - 6199 AE Maastricht-Airport
+31 (0) 43 358 8299 - www.demandt.nl

18X

21/11/12 17:35

L

€60,-

Porsche Scene Live voor maar

10
SEPTEMBER 2012 NUMMER
€5,50
NEDERLAND / BELGIË ·

JGRNGEN2W012 XF_XJ_Demandt_Business_128Hx190_NL.indd 1

BLAD VOOR DE PORSCH
ONAFHANKELIJK MAAND

E LIEFHEBBER

911 STEDENTOCHT

RONDJE FRIESLAND
ZONDER SCHAATSEN

PANAMERA HYBRID VS
FISKER KARMA
10
NOVEMBER 2012 NUMMER

Ontvang 12 x Porsche Scene Live + 6 reeds verschenen edities voor €60,-

Porsche Scene Live is het onafhankelijke lijfblad voor de Porsche liefhebber. Wil je een jaar lang elke maand Porsche
Scene Live ontvangen en ook nog eens 6 reeds verschenen edities cadeau krijgen, ga dan naar www.porsche-scene.nl,
vraag een abonnement aan en vul daarbij achter je naam de actiecode 18XPSL in.

PORSCHE -SCENE.N

L

G
OVER DE NÜRBURGRIN
MET MEESTER RÖHRL
O R’ MET 1200 PK
POWERPLAY: 9FF ‘GTURB

www.porsche-scene.nl
JAARGANG 3 - NR.10

€45,-

€ 6,95

Great British Cars voor maar

www.greatbritishcars.nl, vraag een abonnement aan en vul daarbij achter je naam de actiecode 12XGBC in.

www.greatbritishcars.nl

- JAARGANG 3 NR.10

Great British Cars is een onafhankelijk magazine voor de liefhebber van Engelse auto’s. Wil je een jaar lang elke
twee maanden Great British Cars ontvangen en ook nog eens 6 reeds verschenen edities cadeau krijgen, ga dan naar

GREAT BRITISH CARS

Ontvang 6 x Great British Cars + 6 reeds verschenen edities voor €45,-

GREAT BRITISH CARS

ROB KOCH

ER
VOLVO-DESIGNE
MET MG-PASSI
E ROVER
NIEUWE DIKKE RANG
EN
FLINK AFGEVALL
JAGUAR XJR-S

SPIERBUNDEL MET

STIJL
GREATBRITISHCARS.NL

zakenautotestdag

Jaguar XF
Dealer: Jaguar Demandt-Wagemans
Afgevaardigde tijdens testdag: Mark van Ham

Carel Versteegen: “De Jaguar XF is een uitermate representatieve auto. Hij voldoet qua
comfort volledig aan mijn eerste indruk. De
wagen is perfect afgewerkt en rijdt als een
zonnetje. Bij een dergelijke auto verwacht je
een bepaalde prijs, maar de Jaguar past prima binnen mijn huidige budget. Dit is een
serieuze en perfecte optie.”
Ronald Sinnige: “Dit is een heerlijke auto om
in te rijden of in mee te rijden. De prijs-kwaliteitverhouding is gezien de uitstraling en het
comfort dik in orde. Dit is in mijn ogen een
echte directieauto met allure.”
Henk Coolen: “De ‘Jag’ is een heerlijke, soepele auto voor de kortere afstanden. Ik ben

ook erg onder de indruk van zijn body. In
mijn ogen is deze wagen perfect voor klein
zakelijk gebruik. Ik had hem wel graag eens
gezien met een zwaardere motor.”
Peter Nouwens: “Dit is een echte auto! De
Jaguar is sportief, maar heeft toch een luxe
uitstraling. Wat mij betreft mag de zit wat hoger, maar verder zie ik geen reden om deze
bolide niet aan te schaffen.”
Luc Simons: “De Jaguar XF is voor mij een
zakenauto met een plusje. De afwerking is
super en door de 8-traps automaat is het rijgedrag heerlijk. De prijs-kwaliteitverhouding
valt wat mij betreft in de categorie: het kost
wat, maar dan heb je ook wat.”

Specificaties
Merk:

Jaguar

Model:

XF

Type:

2.2 diesel aut8

Transmissie:

Automaat

Cilinderinhoud: 2.179 cc
Vermogen:

200 pk

Koppel:

450 Nm

Verbruik:

1 op 18,5

Acceleratie:

0-100 km/u in 8,5 sec

Topsnelheid:

225 km/u

Uitrusting: 	Jaguar Gearselector, schakel paddles, navigatie via HDD, Bluetooth audio/GSM
Verkoopprijs:

€ 58.630,-

Leaseprijs:

€ 1149,-

Vanafprijs:

€ 51.990,-

Informatie:

www.demandt.nl
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zakenautotestdag

Peugeot 508
Berline
Dealer: Maaspoort Roermond
Afgevaardigde tijdens testdag: Frank Janssens

Pieter Hoogland: “De uitvoering is compleet, het model is mooi en bovendien
rijdt deze Peugeot fijn. Alles zit erop en
eraan. De 14 procent bijtelling is natuurlijk interessant. Kortom, de Peugeot 508
is een zeer prettige zakenauto.”
Henk van Roij: “Ik ben erg te spreken over
de Peugeot 508. Hij beschikt over zeer
positief rijgedrag en heeft veel comfort.
In mijn ogen is dit een erg representatieve auto, een van de beste in zijn klasse.”
Sander Nuij: “Deze wagen is een zeer
compleet en goed afgewerkt. De Peugeot heeft een prima wegligging en
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een comfortabel interieur en is daarmee in mijn ogen zeer representatief.
Gezien de luxe afwerking en uitrusting
is de prijs-kwaliteitverhouding prima.”
Sabina van Cruchten: “De Peugeot 508
is een prima zakenauto die voldoet aan
eisen van deze tijd. Hij heeft een bijzonder comfortabele uitstraling. De prijskwaliteitverhouding is goed, zeker als je
ziet wat je allemaal krijgt.”
Ronald Sinnige: “De Peugeot 508 is een
sjieke auto. Hij is zeer compleet en
heeft een prachtige afwerking. Wat mij
betreft is dit een zakenauto pur sang.”
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Specificaties
Merk:

Peugeot

Model:

508 Berline HDI

Type: 	Blue Lease Premium HYbrid4 2Tronic
Transmissie:

Automaat

Cilinderinhoud: 1.997 cc
Vermogen:

200 pk

Koppel:

450 Nm

Verbruik:

1 op 27

Acceleratie:

0-100 km/u in 8,6 sec

Topsnelheid:

210 km/u

Uitrusting: 	Metallic lak, lederen bekleding, xenon koplampen, intelligente parkeerhulp, Pack Hifi.
Verkoopprijs:

€ 44.450,-

Leaseprijs:

€ 830,-

Vanafprijs:

€ 37.600,-

Informatie:

www.maaspoort-roermond.nl

zakenautotestdag

Peugeot RCZ
Dealer: Autobedrijf Maaspoort Weert
Afgevaardigde tijdens testdag: Frank Neitzel

Alwin Sahr: “De Peugeot RCZ heeft een
apart design, iets wat ik niet had verwacht bij
een Franse auto. In tegenstelling van wat je
bij een scherpe prijs zou verwachten, is de
wagen erg ruim uitgerust. Dit is in mijn ogen
een sportieve coupé voor iemand die eens
iets anders wil.”
Judith Nijssen: “Dit is een erg mooie auto
met een schitterend interieur. De prijs-kwaliteitverhouding is wat mij betreft goed. Als je
van sportief houdt, is de Peugeot RCZ absoluut een aanrader.”

Koen Klomp: “Deze Peugeot is een sportieve
en mooie auto. Voor mijn gevoel is het wel
meer een auto voor de pittige dames onder
ons.”
Henry Westerhof: “De afwerking is prima en
het dashboard is overzichtelijk. De RCZ is een
auto die sportieve rijders uitnodigt om bochtige wegen op te zoeken!”
Ton Bruurs: “De Peugeot RCZ is een mooie,
nette auto. Jammer dat hij voor mij een iets
te lage zit heeft. Verder is er niets mis met
deze wagen.”

Specificaties
Merk:

Peugeot

Model: 	RCZ
Type:

1.6 THP

Transmissie:

Handgeschakeld, 6 versnellingen

Cilinderinhoud: 1.598 cc
Vermogen:

155 pk

Koppel:

240 Nm

Verbruik:

1 op 15,6

Acceleratie:

0-100 km/u in 8,3 sec

Topsnelheid:

215 km/u

Uitrusting: 	Blanc Nacre, 19” lichtmetalen velgen,
Peugeot Connect 3D
Verkoopprijs:

€ 38.420,-

Leaseprijs:

€ 837,-

Vanaf prijs:

€ 34.250,-

Informatie:

www.maaspoort-weert.nl
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Follow your heartbeat.
De nieuwe A-Klasse. Nu bij Smeets Autogroep. Gekozen tot beste dealer van Nederland.
Het fascinerende design en het sportieve interieur van de nieuwe A-Klasse laten ieder hart sneller kloppen.
Een ervaring die nog veel intenser wordt wanneer je kennismaakt met de technologische infotainmentsystemen
en het dynamische vermogen van de nieuwste generatie motoren. Je least de 5-deurs A-Klasse al voor € 495,- per
maand*. Beleef zelf de nieuwe A-Klasse vanaf nu bij ons in de showroom.

Gem. verbruik: 3,8 - 6,2 l/100 km, 26,3 - 16,1 km/l. CO2-uitstoot: 98 - 145 g/km.
* Je rijdt de nieuwe A-Klasse al vanaf € 28.995,- excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken.
Leasetarief vanaf € 495,- per maand excl. btw o.b.v. Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden,
benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz
Financial te Utrecht. Bel voor meer informatie: 00800 – 97 77 77 77 (gratis).

VANAF

€ 21.995,-

De nieuwe

MOKKA

LANG GENOEG GEWOON GEDAAN.
Nu in onze showroom.
Maak kennis met de Opel Mokka, de nieuwe compacte SUV die niet alleen ongelofelijk veelzijdig is, maar ook uitzonderlijk stijlvol.
Deze innovatieve nieuwe Opel combineert de hoge zit en brutale uitstraling van een SUV met het praktische en wendbare karakter van
een compacte auto. Een dynamische mix van oogverblindend design en slimme technologie. Een SUV met ruimte voor 5 volwassenen én
al je plannen, terwijl hij van buiten bijzonder compact is. Kom nu naar onze showroom en maak een afspraak voor een proefrit.

Hekkert Heerlen, Breukerweg 183, Heerlen, Tel. 045 - 563 88 88

Hekkert Roermond, Jacob Romenweg 1, Roermond, Tel. 0475 - 322 333

Hekkert Maastricht, Willem Alexanderweg 99, Maastricht, Tel. 043 - 350 30 00
Hekkert Sittard, Bergerweg 77, Sittard, Tel. 046 - 420 66 66

Hekkert Weert, Kelvinstraat 8, Weert, Tel. 0495 - 58 49 49

www.hekkertautogroep.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 4,5-6,5; kms/liter: 22,2-15,4; CO2 gr/km 120-153.

Hekkert Venlo, De Sondert 2, Venlo, Tel. 077 - 4779977

zakenautotestdag

Mercedes-Benz A180
Dealer: Smeets Autogroep Ittervoort
Afgevaardigde tijdens testdag: Dennis Steinbusch

Ton Bruurs: “Mijn eerste indruk van de nieuwe Mercedes is positief. Hij rijdt soepel, zit
lekker en heeft veel ingebouwde veiligheid.
Wat mij betreft is de prijs-kwaliteitverhouding ook dik in orde.”
Carl Versteegen: “De Mercedes A180 is een
opvallende verschijning. Hij is prima afgewerkt en heeft niet meer het ‘oude mannen’imago van de eerdere modellen. Het is nu
een bereikbare en compacte Mercedes voor
jong en oud.”
Henk Coolen: “Deze Mercedes is een zeer fijne en lichte auto. Hij is bijzonder mooi afgewerkt en ook erg compleet. De prijs-kwali-

teitverhouding is goed en de hoge inruilwaarde is ook interessant. De motor mag
naar mijn smaak wel pittiger.”
John Frenken: “De nieuwe Mercedes is een
representatieve en complete auto. Hij beschikt over fijne rijeigenschappen, al ligt de
A180 naar mijn smaak iets te stug op de
weg.”
John van Meijl: “De A180 is een geweldige
auto! Hij rijdt zeer comfortabel en heeft prettige stoelen. Bij deze Mercedes krijg je echt
waar voor je geld. Helaas is deze wagen te
klein voor mijn gezinssamenstelling.”

Specificaties
Merk:

Mercedes-Benz

Model:

A180 cdi

Type:

AMG Sport

Transmissie:

Handgeschakeld, 6 versnellingen

Cilinderinhoud: 1.461 cc
Vermogen:

109 pk

Koppel:

260 Nm

Verbruik:

1 op 25

Acceleratie:

0-100 km/u in 11,3 sec

Topsnelheid:

190 km/u

Uitrusting: 	Navigatie, Collision Prevention Assist, parkeersensoren, AMG Sport pakket, 18” licht
metalen velgen, Ambition pakket, cruise
control, Bluetooth, sportstoelen, Dinamica,
20% bijtelling.
Verkoopprijs:

€ 38.309,-

Leaseprijs:

€ 595,-

Vanafprijs:

€ 28.895,-

Informatie:

www.smeets-autogroep.nl
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zakenautotestdag

Opel Ampera
Dealer: Hekkert Autogroep
Afgevaardigde tijdens testdag: Roel Verkennis

Carel Versteegen: “De eerste indruk die
de Opel Ampera op mij maakt is positief. Rijden op stroom was een nieuwe
ervaring voor me, dat had ik nog niet
eerder gedaan. Dat beviel zeker niet
verkeerd. Zakelijk is de Ampera absoluut een interessante auto.”
Henk Coolen: “Deze wagen rijdt soepel
en heeft meer power dan ik had verwacht! De prijs-kwaliteitverhouding is
voor bedrijven interessant, zeker als je
kijkt naar de 0% bijtelling.”
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Peter Nouwens: “Het rijgedrag van de
Opel Ampera is prima en de afwerking
is goed. Het interieur ziet er fraai uit.”
Luc Simons: “Deze auto is sportief,
vooral als hij op de benzinemotor rijdt.
Hij is mooi afgewerkt en biedt een compleet interieur. De automaat is erg prettig. De Opel is ‘groen’ maar zeker niet
‘stoffig’.”
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Specificaties
Merk:

Opel

Model:

Ampera

Transmissie:

Automaat

Cilinderinhoud: Stroom, met een 1.4l range extender
Vermogen:

1 50 pk

Koppel:

370 Nm

Verbruik: 	Gemiddeld 1 op 34,5
Acceleratie:

0-100 km/u in 9 sec

Topsnelheid:

161 km/u

Uitrusting: 	Navigatie Europa, achteruitrijcamera, Bose
Soundsystem, alarm, lederen bekleding met
stoelverwarming, climate control, cruise control,
telefoonvoorbereiding met Bluetooth, elektrische ramen en spiegels, ABS, ESP, automatische
verlichting, LED dagrijlichting, automatisch dimmende binnenspiegel.
Verkoopprijs:

€ 51.150,-

Leaseprijs:

€ 869,- (0% bijtelling)

Vanafprijs:

€ 48.295,-

Informatie:

www.hekkertautogroep.nl

zakenautotestdag

Ford Focus
vijfdeurs
Dealer: Vadah Autocenter Weert
Afgevaardigde tijdens testdag: Eduard Bongaerts

Judith Nijssen: “Ik vind de Ford Focus een hele goede, zuinige en comfortabele auto. Hij is
ook redelijk sportief, dat had ik niet verwacht.”
Henry Westerhof: “Een prima wagen met
goede stoelen en een volledige uitrusting. De
Ford Focus biedt veel handige hulpmiddelen
waardoor je veel auto voor weinig geld krijgt.”

Alwin Sahr: “De Ford Focus heeft een verrassend rijke standaarduitrusting, waaronder
standaard navigatie. De motor is erg stil, maar
had wat mij persoonlijk betreft iets krachtiger
gemogen.”
Ron Savelkoul: “Deze auto ligt erg goed op
de weg en heeft een prima schakelsysteem. Ik
was erg verrast over het rijgedrag.”

Specificaties
Merk:

Ford

Model:

Focus vijfdeurs

Type:

Econetic Lease Titanium

Transmissie:

Handgeschakeld, 5 versnellingen

Cilinderinhoud: 1.000 cc
Vermogen:

100 pk

Koppel:

170 Nm

Verbruik:

1 op 21,5

Acceleratie:

0-100 km/u in 21,5 sec

Topsnelheid:

185 km/u

Uitrusting:

Driver Assistent pakket, metaallak

Verkoopprijs:

€ 24.075,-

Leaseprijs:

€ 499,-

Vanafprijs:

€ 20.015,-

Informatie:

www.vadah.nl

Henk Luiten: “De Focus is een leuke en verrassend fijne wagen, waar niets mis mee is. Het
valt me op dat hij lekker luxe is uitgevoerd. Dit
is in mijn ogen de perfecte gezinsauto.”
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Zuinigste diesel in zijn klasse!

Slechts 14% bijtelling.
Wie Ford Focus zegt, zegt hoogwaardige technologie op het gebied van veiligheid, comfort
en besparing. En met de ultrazuinige 1.6 TDCi ECOnetic, als enige in zijn klasse, héél 2013

U RIJDT DE FORD FOCUS

slechts 14% bijtelling. Geavanceerde opties als Active City Stop, Park Assistance en Speed
Sign Recognition maken ’m helemaal af. De Ford Focus is dan ook niet voor niets verkozen
tot Zakenauto van het Jaar 2013. Zakelijk gezien kunt u dus eigenlijk niet om de Ford Focus

AL VANAF

19.765,-

LEASE DE FOCUS MET FORD
BUSINESSPARTNER AL VANAF

359,- P.MND.

heen. Maak snel kennis bij de Ford dealer!

14% bijtelling

Geen wegenbelasting

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.
Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 g/km: 88-169.
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zakenautotestdag

Ford Focus
Wagon
Dealer: Vadah Autocenter Weert
Afgevaardigde tijdens testdag: Fred Michiels van Kessenrich

Peter Nouwens: “De Focus Wagon is een prima auto met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het merk Ford staat voor kwaliteit en dat
merk je.”
Luc Simons: “Deze Ford is een degelijke wagen met mooie, nieuwe snufjes zoals het automatisch inparkeren. De Focus biedt veel toegevoegde waarde voor een acceptabele prijs
én hij heeft slechts 14 procent bijtelling.”

Sabina van Cruchten: “Het rijgedrag van deze
auto is mij prima bevallen. Het is gewoon een
complete en comfortabele wagen. De bijtelling van 14 procent is natuurlijk ook erg interessant.”
Ronald Sinnige: “Ik vind de Focus Wagon een
mooie en prettige auto. Hij heeft veel gadgets
die bijdragen aan een veilige en prettige reis.
De stoelen zitten lekker en het dashboard is
overzichtelijk.”

Specificaties
Merk:

Ford

Model:

Focus wagon

Type:

Econetic Lease Titanium

Transmissie:

Handgeschakeld, 6 versnellingen

Cilinderinhoud: 1.600 cc
Vermogen:

105 pk

Koppel:

240 Nm

Verbruik:

1 op 29,4

Acceleratie:

0-100 km/u in 12 sec

Topsnelheid:

187 km/u

Uitrusting:

Driver Assistent pakket, metaallak.

Verkoopprijs:

€ 28.777,-

Leaseprijs:

€ 495,-

Vanafprijs:

€ 23.755,-

Informatie:

www.vadah.nl
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