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Met alle alternatieve brandstoffen en bijbehorende aandrijftechniek ontwikkelt de autobranche zich in hoog tempo. Dat werpt 
een heel nieuw licht op de keuzeopties voor wie een nieuw model mag uitzoeken. De deelnemers aan de Zakenautotestdag 
van Noord-Limburg Business op woensdag 17 april kregen een testpool van uitersten voorgeschoteld. 

DAG VAN UITERSTEN
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DEELNEMERS
Sjoerd Lommen, Adecco Group Nederland
Corry Bos, PuntComma
Anouk Hendrikx-Afonso, MaatwerkHRM
Joris van den Beuken, Personato
Maikel Dorssers, Eshgro
Theo van Boekhold, NetAnts
Ronny Verhaegh, ENJOB Personeelsdiensten
Josh Titulaer, TIP Trailer Services
Irene Poos, Amway Supply Chain Services
Frank Timmers, Amway Supply Chain Services
Sjoerd Oversier, DTP Brandbeveiliging
Twan Vullings, DTP Brandbeveiliging
Herman Poell, Bi-j Siem
Maurice Godding, Fleximo
Stan-Mark Berden, Cabooter People
Hans Steiner, Euro Tec

DEALERS
Auto Arena Venlo, Albert Rodenburg
Auto Arena Venlo, Dennis Aerts
Auto Arena Venlo, Rick Derks

Auto Arena Venlo, Roland Willemsen
Oostendorp Auto Venray, Daan Bruijsten
Smeets Mercedes-Benz Venlo, Stijn Houwers 
Smeets Mercedes-Benz Venlo, Jeroen Janssen 
Tesla Motors Netherlands 
(Amsterdam), Harm van Oirschot

LOCATIES
Sandton Château De Raay, Baarlo
Van der Valk Hotel Venlo
Restaurant Bi-j Siem, Nederweert
Parkhotel Horst

TESTAUTO’S
Audi e-tron
Mercedes-AMG GT 43 4-Door Coupé
Mercedes-Benz B 180
SEAT Tarraco
ŠKODA Octavia Combi
Tesla Model 3
Toyota Corolla Touring Sports
Volkswagen T-Roc
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*De vermelde consumentenadviesprijs is incl. btw, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Zie voor verkoopinformatie audi.nl

Hij is er. De eerste volledig elektrische Audi. En daarmee breekt voor Audi een nieuw tijdperk aan; dat van elektrisch rijden. Dankzij 
vooruitstrevende technologie is de Audi e-tron bij een snellaadpunt razendsnel weer opgeladen. Standaard wordt hij geleverd met 
Audi e-care. Een uitgebreid servicepakket bestaande uit onder meer 6 jaar gratis onderhoudsinspecties en APK, 8 jaar fabrieksgarantie 
op de accu, 2 jaar fabrieksgarantie en mobiliteitsgarantie. U rijdt al een Audi e-tron vanaf € 84.100*. 

Ontdek de Audi e-tron in onze showroom. U bent van harte welkom. 

ELECTRIC HAS GONE AUDI.

AutoArena
Celsiusweg 5, 5928 PR  Venlo
Telefoon: 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

446 Audi e-tron advertentie 200x265mm.indd   1 06-03-19   13:22



SJOERD OVERSIER: 
“Het rijgedrag van de ŠKODA Octavia vind ik 
echt een verrassing, zo goed. Verder is de afwer-
king tot in de puntjes verzorgd en de uitvoering 
zodanig, dat je lekker kunt genieten, terwijl er 
een keurige prijs tegenover staat. Als ik hem zou 
aanschaffen, dan met name vanwege de ruimte 
aan boord.” 

HERMAN POELL
“De Octavia maakt zijn dynamische uitstraling 
waar via zijn verrassend sportieve weggedrag 
en zijn acceleratiepotentieel, ondanks slechts 

115 pk. Verder vind ik de afwerking zeer goed. 
De weliswaar nogal zachte stoelen bieden een 
prettige zijsteun.”

HANS STEINER: 
“Weliswaar een ietwat verouderd model, maar 
nog altijd representatief om te zien en netjes 
afgewerkt. De makkelijk instelbare sportstoelen 

zitten prima, al vind ik het oppervlak een beetje 
te soft. Beslist een compliment verdient de mo-
tor, die met 115 pk indrukwekkend presteert.”

SJOERD LOMMEN: 
“Qua prijs-kwaliteitverhouding zit de ŠKODA 
Octavia Combi bijzonder goed. Je krijgt voor 
een redelijk bedrag echt een uitstekend product 
met een volledige uitrusting. Hij komt naar 
voren als een goed zittende, perfect rijdende 
familieauto met een sportieve en representatie-
ve uitstraling.” 

DEALER: AUTOARENA VENRAY  AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: ROLAND WILLEMSEN

ŠKODA OCTAVIA COMBI

  

SPECIFICATIES
Merk: ŠKODA
Model: Octavia Combi
Uitvoering: 1.6 TDI 115 pk Greentech 
DSG Sport Business
Transmissie: DSG Automaat
Brandstof: diesel
Motor: 1.598 cm3

Vermogen: 115 pk

 
Verbruik: 3,7 l/100 km
Acceleratie 0-100 km/h: 10,3 s
Topsnelheid: 200 km/h
Uitrusting: 18-inch wielen, pano-
ramisch glazen schuif-kanteldak, 
thuiskomer, trekhaakvoorbereiding, 
ledkoplampen met sproeiers, stoelver-
warming, DAB+, verlichting 

voetenruimte vóór, digitaal instrumen-
tarium
Verkoopprijs: € 37.214,-
Vanafprijs: € 26.290,-
Vanaf leaseprijs: € 487,- 
(full operational, 30.000 km/jaar, 
48 maanden, excl. BTW)
Informatie: www.autoarena.nl

“ECHT EEN VERRASSING”

43

ZAKENAUTOTESTDAG

N O O R D - L I M B U R G  B U S I N E S S  |  N U M M E R  2  |  M E I  2 0 1 9



MAIKEL DORSSERS: 
“Ronduit een prima auto met net even een 
andere uitstraling dan een Golf, dus ga ik een 
afspraak bij AutoArena maken voor een vervolg. 
In de uitvoering van het demonstratiemodel 
vind ik hem aan de binnenzijde te druk, maar 
aan de buitenzijde goed in balans. De stoelen 
zitten uitstekend.”
 
ANOUK HENDRIKX-AFONSO: 
“Ik heb de T-Roc leren kennen als een com-
fortabele auto met een aangename zit. De 
kleurstelling vind ik leuk en aansprekend, maar 

de plastic uitstraling van het interieur valt me 
wat tegen. Mooi dat je de weergave van de goed 
werkende navigatie op twee plaatsen ziet.”
 
HANS STEINER: 
“Waarschijnlijk een voltreffer voor Volkswagen, 
deze strakke en representatieve auto, in dit 
geval in een frisse kleur. Hij straalt kwaliteit uit, 
zoals je dat natuurlijk van dit merk mag ver-

wachten, biedt een goed zitcomfort op prima in 
te stellen stoelen en blijkt goedkoper dan ik van 
tevoren dacht.”
 
JOSH TITULAER: 
“Wat gaaf zeg, zo’n digitaal dashboard. De voor-
zieningen op het gebied van audio en navigatie 
bevinden zich op een niveau zoals velen dat 
gewend zullen zijn van Volkswagen, net als de 
algehele degelijkheid. Voor mezelf vind ik de 
T-Roc iets te klein, maar met zijn prijsstelling zit 
hij erg goed.”

DEALER: AUTOARENA VENLO AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: DENNIS AERTS

VOLKSWAGEN T-ROC

  

SPECIFICATIES
Merk: Volkswagen
Model: T-Roc
Uitvoering: 1.0 TSI 115 pk Style
Transmissie: handgeschakelde 6-bak
Brandstof: benzine
Motor: 999 cm3

Vermogen: 115 pk
Verbruik: 5,2 l/100 km

Acceleratie 0-100 km/h: 10,1 s
Topsnelheid: 187 km/h
Uitrusting: metallic lak met zwart dak, 
18-inch Grange Hill-wielen, achteruit-
rijcamera, ledkoplampen, Stoelpak-
ket, Executive-pakket, Style+-pakket, 
chromen dakrelings, 65% getint glas, 
Spiegelpakket, klimaatregeling, digitaal 

instrumentarium, digitaal instrumen-
tarium
Verkoopprijs: € 35.218,-
Vanafprijs: € 26.985,-
Vanaf leaseprijs: € 396,- 
(full operational, 30.000 km/jaar, 
48 maanden, excl. BTW)
Informatie: www.autoarena.nl

“IK GA EEN 
AFSPRAAK MAKEN”
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THEO VAN BOEKHOLD: 
“De stille versnelling is indrukwekkend. Als 
Audi de actieradius weet te vergroten, kan 
de e-tron een geduchte concurrent voor de 
gevestigde orde vormen. Voor mij geldt hij als 
een zeer representatieve auto met veel luxe, die 
bovendien aangenaam rijdt en veel zitcomfort 
biedt.”

STAN-MARK BERDEN:
“Een topauto voor een echte liefhebber, die 
zich bereid toont een behoorlijk bedrag op tafel 
te leggen voor 100% elektrisch rijden met veel 

luxe. Kwaliteit, afwerking, comfort alles klopt en 
de e-tron is van alle gemakken voorzien. Extra 
opties maakt de E-Tron duurder.”

CORRY BOS: 
“Voor mezelf vind ik hem te groot, maar met 
zijn soepele rijgedrag voelt deze geruisloze 
auto heerlijk aan. Verder biedt de e-tron een 
fijne instap en dan kom je terecht op een ware 
fauteuil. Ik moet wel even vertrouwd raken met 
de camera’s in plaats van spiegels; vooral links 
mis ik de diepte.” 

IRENE POOS: 
“Modern, geruisloos, degelijk en representatief, 
deze elektrisch aangedreven Audi e-tron. De 
digitale spiegels vind ik echter heel erg wennen 
en in mijn beleving dragen ze niet bij aan de 
veiligheid. Qua zitcomfort en voorzieningen 
als audio en navigatie een prima auto, maar de 
prijs is aan de hoge kant.”

DEALER: AUTOARENA VENLO  AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: RICK DERKS

AUDI E-TRON

  

SPECIFICATIES
Merk: Audi
Model: E-tron
Uitvoering: 55 quattro Advanced
Transmissie: CVT
Brandstof: stroom
Motor: elektro
Vermogen: 408 pk
Verbruik: 22,6 kWh/100 km

Acceleratie 0-100 km/h: 6,6/5,7 s
Topsnelheid: 200 km/h (begrensd)
Uitrusting: vierzone-klimaatregeling, 
panoramadak, comfortsleutel, digitaal 
instrumentarium, B&O Premium 
Sound System, virtuele spiegels, 
360-graden camera

Verkoopprijs: € 115.606,-
Vanafprijs: € 84.100,-
Vanaf leaseprijs: € 1024,82 per maand 
ex BTW. (full operational, 30.000 km/
jaar, 48 maanden, excl. BTW)
Informatie: www.autoarena.nl

“DE STILLE VERSNELLING 
IS INDRUKWEKKEND”
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SJOERD OVERSIER: 
“Over de SEAT Tarraco ben ik erg te spreken, 
zeker in deze uitvoering in combinatie met 
zijn mogelijkheden. Naar mijn mening een 
betaalbaar model, dat waar voor zijn geld biedt. 
De auto rijdt top en kenmerkt zich door veel 
comfort, ruimte voor- en achterin en veilige 
hulpmiddelen.” 

HERMAN POELL: 
“Werkelijk een prima SUV in een groot formaat, 
die voor een zeer ruimtelijke beleving zorgt 
en bijzonder comfortabel rijdt, wat hem heel 

geschikt voor lange afstanden maakt. Daarnaast 
blijkt hij gemakkelijk te bedienen en van alle 
mogelijke opties voorzien. Zowel zakelijk als 
privé interessant.”

SJOERD LOMMEN: 
“De ruimte in deze SEAT valt echt op, boven-
dien blijkt ondanks zijn grootte een mooie 
en dynamische rijervaring mogelijk, met een 

instelbaar sportprogramma als extra pluspunt. 
Het navigatiesysteem zou duidelijker kunnen, 
de achteruitrijcamera vind ik handig en hij geeft 
een scherp beeld.”

JOSH TITULAER: 
“Een dikke 9 voor deze SEAT Tarraco. Nu nog 
mijn leasebudget zien op te schroeven… Ik ben 
erg gecharmeerd van de mooie vormgeving, 
de superieure afwerking, de hoge instap, het 
overzicht, de prettig zittende stoelen en luxe uit-
voering. Daar staat een heel redelijk prijskaartje 
tegenover.”

DEALER: AUTOARENA VENLO AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: ALBERT RODENBURG

SEAT TARRACO

  

SPECIFICATIES
Merk: SEAT
Model: Tarraco
Uitvoering: 2.0 TSI 190 pk DSG 4Drive 
Xcellence
Transmissie: 7-trapsautomaat
Brandstof: benzine
Motor: 1.984 cm3

Vermogen: 190 pk

Verbruik: 7,3 l/100 km
Acceleratie 0-100 km/h: 8,0 s
Topsnelheid: 211 km/h
Uitrusting: metallic lak, draadloze 
telefoonoplader, 360-gradencamera, 
Drive pack, Technology pack DSG, 
reservewiel, Beats-audio met DAB+, 
panoramisch zonnedak, 20-inch 

Machined-wielen, Upgrade winter, 7 
zitplaatsen, Navi plus, alarm
Verkoopprijs: € 59.910,-
Vanafprijs: € 37.950,-
Vanaf leaseprijs: € 544,- 
(full operational, 30.000 km/jaar, 
48 maanden, excl. BTW)
Informatie: www.autoarena.nl

“HEEL GESCHIKT VOOR 
LANGE AFSTANDEN”
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MAURICE GODDING: 
“Een topproduct, dat mij erg verrast heeft. 
De Corolla oogt mooi en representatief, blijkt 
een absolute rijdersauto en biedt een perfecte 
afwerking, een superieur zitcomfort en veel 
veiligheid. De prijs is aan de stevige kant, maar 
je krijgt wel een hybride met standaard een 
automaat.”

JOSH TITULAER: 
“De Toyota Corolla laat qua rijden een goede 
indruk achter en beschikt over een mooi uitge-
voerd dashboard en stoelen, al hebben die wel 

wat te korte zittingen voor mijn lange benen. 
Met 1,97 meter valt het dak ook wat te laag uit. 
Ontzettend handig vind ik het head-up display 
in de voorruit.”

HERMAN POELL: 
“Voor de leasemarkt een zeer interessante auto, 
gezien zijn zeer gunstige prijs-kwaliteitverhou-
ding. Wel jammer dat Toyota terugkeert bij een 
wat stoffige modelnaam uit het verleden, maar 
ach. Het multimediasysteem biedt, typisch 
Japans, net iets meer dan bij de Europese 
merken.”

RONNY VERHAEGH: 
“De Toyota Corolla kent een sportieve en zake-
lijk representatieve uitstraling. Hij scoort zeer 
goed op het vlak van comfort en kwaliteitsbele-
ving, al mocht het navigatiesysteem van mij iets 
netter uitgevoerd worden. De proefrit duurde 
kort om te kunnen zeggen hoeveel waar je voor 
het geld krijgt.”

DEALER: OOSTENDORP AUTO VENRAY  AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: DAAN BRUIJSTEN

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

  

SPECIFICATIES
Merk: Toyota
Model: Corolla Touring Sports
Uitvoering: 2.0 Hybrid Premium
Transmissie: CVT
Brandstof: benzine + stroom
Motor: 1.987 cm3 + elektro
Vermogen: 180 pk
Verbruik: 3,9 l/100 km

Acceleratie 0-100 km/h: 8,2 s
Topsnelheid: 180 km/h (begrensd)
Uitrusting: JBL Sound System, pano-
ramisch schuif-kanteldak, elektrisch 
bedienbare achterklep, lederen 
sportstoelen, matrix-ledkoplampen, 
18-inch wielen, adaptieve cruise con-
trol met stuurcorrectie, head-up 

display, stoel-, stuur en achterbankver-
warming
Verkoopprijs: € 42.690,-
Vanafprijs: € 27.395,- (Hybrid)
Leaseprijs: € 630,- (full operational, 
20.000 km/jaar, 48 maanden, excl. 
BTW)
Informatie: www.toyota-venray.nl

“VOOR LEASEMARKT 
ZEER INTERESSANT”
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We ❤ PrintMedia

Bouwmeesterweg 52  |  3123 AA Schiedam  T 010 247 6666  W www.balmedia.com  E info@balmedia.com

Houdt u ook zo van schitterend drukwerk, scherpe prijzen en uitstekende service? Neem nu contact op 
en ondervind zelf de geweldige kwaliteit van ons Nederlands/Baltisch traject: optimaal van boom tot deur.

BAL_adv_magazine.indd   4 24-02-15   16:30

Oostendorp Auto
Venray, Keizersveld 69, 0478-514141
oostendorp-venray.toyota-dealers.nl

VANAF 
€ 23.995,-

Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 3,3 l/100 km (30,3 km/l) – 5,9 l/100 km (16,9 km/l). CO2 76-134 gr/km.
* Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs inclusief BPM, BTW en 
kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden. Afgebeeld Corolla Hatchback Executive t.w.v. € 36.490,-.

NEW COROLLA
HIGH POWER 
HYBRID

De nieuwste Corolla is zonder twijfel de mooiste en beste Corolla ooit. Met de sportieve en dynamische rijeigenschappen is het een icoon die 
past bij deze moderne tijd en uitblinkt door het stijlvolle design. Toyota Safety Sense behoort tot de standaard uitrusting; dit is next level 
veiligheid die het rijden prettiger én vooral veiliger maakt. Met de nieuwe 2.0 liter High Power Hybrid motor rijdt u tot 50% van de tijd 
elektrisch zonder stekker*. Meld u vandaag nog aan voor de Power Challenge op toyota.nl/power-challenge en maak kans op een jaar 
lang gratis Corolla rijden!

GA DE UITDAGING AAN MET DE POWER CHALLENGE!



TWAN VULLINGS: 
“Ik ben werkelijk op een zeer positieve wijze 
verrast door de Tesla Model 3. Afwerking, 
comfort, zitkwaliteit van de stoelen, rijeigen-
schappen… wow! Verder beschikt hij over een 
duidelijk en overzichtelijk infotainmentsys-
teem en goede visuele hulpmiddelen. Prima 
prijs-kwaliteitverhouding, ook.”

HANS STEINER: 
“Futuristisch, indrukwekkend snel en toch com-
fortabel; kortom, een bijzondere auto. Bepaalt 
elektrisch rijden echter de toekomst? Is dit het 

goede moment om ervoor te kiezen? Vormt de 
actieradius geen probleem? Hoe zit het met de 
kwaliteit op termijn? Ik zit dus nog wel met wat 
vragen.”

SJOERD LOMMEN:
 “Als eerste reactie riep ik ‘sick!’ In de chill-mo-
dus rijdt de Tesla al heerlijk, maar het optrekken 
in de sportstand gaat echt onvoorstelbaar hard; 
dan moet je beslist twee handen aan het stuur 
houden. Verantwoord rijden met power, dus. 
Ronduit een superervaring tegen een redelijke 
prijs.”

RONNY VERHAEGH: 
“Vrijwel alles gaat vanzelf in de Tesla Model 3. 
Ik vind het een fantastische auto met heel veel 
comfort en luxe aan boord. In deze prijsklasse 
bestaan best veel keuzemogelijkheden, maar dit 
is echt een heel gave optie, zeker als je bedenkt 
dat hij in een interessante bijtellingscategorie 
valt.”

TESLA MODEL 3

  

SPECIFICATIES
Merk: Tesla
Model: Model 3
Uitvoering: Performance AWD
Transmissie: Direct Drive
Brandstof: Elektrisch
Motor: elektro

Vermogen: 462 pk
Verbruik: 18,0 kWh/100 km
Acceleratie 0-100 km/h: 3,4 s
Topsnelheid: 261 km/h
Verkoopprijs: € 76.118,-

Vanafprijs: € 47.800,-
Leaseprijs: € 719,- (full operational, 
30.000 km/jaar, 48 maanden, excl. 
BTW)
Informatie: www.tesla.com

“POSITIEF VERRAST. 
WOW!”

49

ZAKENAUTOTESTDAG

N O O R D - L I M B U R G  B U S I N E S S  |  N U M M E R  2  |  M E I  2 0 1 9



Rij zakelijk zeer voordelig weg in een rijk uitgeruste Mercedes-Benz Business Solution.  
Deze sluit naadloos aan op uw zakelijke wensen, met een netto bijtelling vanaf € 278  
per maand. 
 
Ontdek alle mogelijkheden en uw voordeel op:

www.smeets.ag

De C-Klasse Business Solution
Uit voorraad leverbaar, vanaf € 39.745

Ittervoort
Australiëstraat 4
Personen-, bestel-  
en vrachtwagens

Heerlen
Handelsstraat 2
Personen-, bestel-  
en vrachtwagens

Maastricht
Akersteenweg 10
Personen- en
bestelwagens

Venlo
De Sondert 2
Personenwagens

Schadeherstel,Heerlen
Handelsstraat 4
Personen- en
bestelwagens



TWAN VULLINGS: 
“Als ik de Mercedes-AMG zou aanschaffen, 
betekent het dat ik een gouden bedrijf heb 
opgezet. Hij verdient simpelweg een 10+, ook al 
kost hij 173 mille. Dat is hij namelijk wel waard, 
met zijn uitmuntende comfort, directe en fijne 
rijgedrag, vele extra’s en het veilige gevoel dat 
hij biedt.”

HERMAN POELL: 
“Wat een geweldige ervaring, rijden in deze 
AMG GT, met alle denkbare voorzieningen aan 
boord. Mijn zonen zijn jaloers op me. In alle 

eerlijkheid zal ik hem nooit kunnen aanschaf-
fen en ik vind het ook lastig om de prijs-kwali-
teitverhouding te beoordelen, want ik heb geen 
referentiekader.”

IRENE POOS: 
“Als zakenauto vind ik hem niet zo represen-
tatief, maar wel leuk om er eens in te mogen 

sturen. Hij gedraagt zich sportief en maakt 
verschillend rijstijlen mogelijk. Daarnaast voelt 
hij heel degelijk aan en beschikt hij over een 
groot dashboard met een duidelijke weergave 
en veel instelopties.”

STAN-MARK BERDEN: 
“Een aanrader voor liefhebbers met een dikke 
beurs, deze meer dan mooie en superluxe auto 
met een perfecte combinatie van comfort en 
sportiviteit. De audio, navigatie en andere me-
dia? Buitengewoon goed, niets meer aan doen. 
Ik vind deze AMG GT in één woord fantastisch.”

DEALER: SMEETS MERCEDES-BENZ VENLO  AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: JEROEN JANSSEN

MERCEDES-AMG GT 43 4-DOOR COUPÉ

  

SPECIFICATIES
Merk: Mercedes-AMG
Model: GT
Uitvoering: GT 43 4-Door Coupé
Transmissie: 9-trapsautomaat
Brandstof: benzine
Motor: 2.999 cm3

Vermogen: 367 pk
Verbruik: 9,1 l/100 km

Acceleratie 0-100 km/h: 4,9 s
Topsnelheid: 270 km/h
Uitrusting: Dynamic Plus, Memory-
pakket, 360-gradencamera, Distronic, 
AMG Track Pace, panoramadak, 
trekhaak, voetgangerprotectiesysteem, 
actieve rijbaanwisselassistent, motor-
restwarmte-installatie, verwarmbare 

achterbank, keyless go, stuurassistent, 
AMG Night-pakket exterieur
Verkoopprijs: € 173.281,-
Vanafprijs: € 117.335,-
Leaseprijs: Op aanvraag
Informatie: www.smeets.ag

“MIJN ZONEN ZIJN 
JALOERS”
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Rij zakelijk zeer voordelig weg in een rijk uitgeruste Mercedes-Benz Business Solution.  
Deze sluit naadloos aan op uw zakelijke wensen, met een netto bijtelling vanaf € 278  
per maand. 
 
Ontdek alle mogelijkheden en uw voordeel op:

www.smeets.ag

De C-Klasse Business Solution
Uit voorraad leverbaar, vanaf € 39.745

Ittervoort
Australiëstraat 4
Personen-, bestel-  
en vrachtwagens

Heerlen
Handelsstraat 2
Personen-, bestel-  
en vrachtwagens

Maastricht
Akersteenweg 10
Personen- en
bestelwagens

Venlo
De Sondert 2
Personenwagens

Schadeherstel,Heerlen
Handelsstraat 4
Personen- en
bestelwagens



THEO VAN BOEKHOLD: 
“Met deze mooie Mercedes-Benz kun je 
reizen in luxe en comfort, met verrassend 
veel ruimte om je heen. Zonder meer een 
nette auto met een fraaie afwerking en een 
futuristisch display, waarbij vrijwel alles te 
customizen valt. ” 

FRANK TIMMERS: 
“De Mercedes-Benz B-Klasse kenmerkt zich 
door prettige stoelen, een goede uitrusting en 
een mooie afwerking, maar daarbij zie je wel 
twee stijlen: enerzijds het strakke moderne 

display, anderzijds traditionele ronde vor-
men. Met een sterkere motor zal het beslist 
een fijne auto zijn.”

CORRY BOS: 
“Als zakenauto iets te gortig, voor privé een 
goede keuze, al zou ik liever een model met 
een nog hogere instap kiezen. De B blijkt 

eenvoudig te bedienen en biedt als leuke extra 
spraaksturing. Wel moest ik even zoeken naar 
de verstelling van de verder perfecte stoel met 
zijn zitvlakverlenging.”

MAURICE GODDING: 
“Een zeer fijne gezinsauto die erg goed rijdt, 
deze B-Klasse. Ook de goede, hoge zit, de 
nette afwerking, de complete uitrusting en de 
uitstekende wijze waarop het multimediasys-
teem functioneert spreken me aan. Ik vind 
hem behoorlijk prijzig, maar ja, het is wel een 
Mercedes-Benz.”

DEALER: SMEETS MERCEDES-BENZ VENLO AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: STIJN HOUWERS

MERCEDES-BENZ B-KLASSE

  

SPECIFICATIES
Merk: Mercedes-Benz
Model: B-Klasse
Uitvoering: B 180
Transmissie: 7-trapsautomaat
Brandstof: benzine
Motor: 1.332 cm3

Vermogen: 136 pk

Verbruik: 5,4 l/100 km
Acceleratie 0-100 km/h: 9,0 s
Topsnelheid: 212 km/h
Uitrusting: AMG-Line, 18-inch 
AMG-wielen, MBUX, spiegelpakket, 
augmented reality, navigatie, camera, 
Night-pakket, Avantgarde-onderstel

Verkoopprijs: € 41.556,-
Vanafprijs: € 34.700,-
Vanaf leaseprijs: € 479,- 
(full operational, 30.000 km/jaar, 
48 maanden, excl. BTW)
Informatie: www.smeets.ag

“VRIJWEL ALLES TE 
CUSTOMIZEN”
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