
oost-gelderland

bedrijfswagentestdag

Dit document wordt u aangeboden door:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

klik hier voor meer artikelen

http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/


Dat de wisselende weersomstandigheden 
voorafgaand aan de testdag hun tol heb-
ben geëist, bleek helaas tijdens het ont-
vangst van de gasten. Om de ontstane 
gaten op te vullen is op het laatste 
moment besloten om uitgever Michael 
van Munster en ondergetekende mee te 
laten rijden. Ondanks deze kleine tegen-
slag begonnen we dus toch vol goede 
moed aan de testdag.

Na de koffie en de overheerlijke huisge-
maakt friandises bij Villa Ruimzicht in 
Doetinchem, kregen de testrijders tekst 

en uitleg over de dag van uitgever 
Michael van Munster en daarna was het 
‘karren geblazen’.

De eerste rit ging van Doetinchem naar 
Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo. 
Hier werden de eerste vragenformulieren 
ingevuld. Na een kopje koffie en een 
overheerlijk stuk appelgebak vertrok de 
karavaan naar De Radstake in Heelweg. 
Voor de meeste testrijders geen onbe-
kende locatie, want dit zalencentrum 
wordt vaker aangedaan. Omdat het droog 
en erg aangenaam was, ging iedereen nog 

even genieten van wat laatste zonnestra-
len.
De laatste tussenstop was bij Herberg het 
Onland aan de rand van Doetinchem. 

Voor de een na laatste keer moest men de 
testformulieren invullen. Uiteraard wer-
den wij bij Herberg het Onland ook weer 
van een kop koffie en een lekker stuk 
appeltaart voorzien. Daarna was het tijd 
om terug te gaan naar Villa Ruimzicht, 
waar men nog de mogelijkheid had om in 
auto’s te rijden waar eerder op de dag 
geen tijd voor was.
De geslaagde dag werd uiteindelijk afge-
sloten met een heerlijk diner waar we van 
prachtige lokale producten hebben mogen 
genieten! 
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Bedrijfswagentestdag

Testrijders

Theo Neijenhuis, Gemeente Zevenaar

Jordy van Riet, Carwash & Co

Olaf Leusink, 

Terborgse Handelsonderneming

Henk Peters, Installatiebedrijf Peters Didam

Ewald Hoksbergen, Javeera Parketleggers

Aloys Hoksbergen, Javeera Parketleggers

Bennie Roozegaarde, Globe Holding

Luc Beije, Bronckhorst Opleidingscentrum

Michael van Munster, Van Munster Media

Lars van Bergen, Oost-Gelderland Business

Dealers

Autobedrijf Herwers

Herwers Renault

Cosmo Trucks Doetinchem

Cosmo Auto Doetinchem

Wensink Aangenaam

Opel Broekhuis

Locaties

Villa Ruimzicht, Doetinchem

Hampshire Hotel Avenarius, Ruurlo

De Radstake, Heelweg

Herberg het Onland, Doetinchem

Het begint er steeds meer op 
te lijken dat de weergoden 
ons gunstig zijn gezind tijdens 
de verschillende autotestda-
gen. Ook tijdens de afgelopen 
Bedrijfswagen-
testdag was het wederom 
goed toeven.
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regiopoLiTiek
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mercedes benz sprinter

    
specificaties

merk:  mercedes Benz

model:  sprinter 

type:  313 cdi l2H2

transmissie:  automaat

Cilinderinhoud:  2143 cc

vermogen:  95 pk

Koppel:  305 nm

verbruik:  1 op 13,9 

 (euro vi i.c.m. Blue efficiency pakket)

laadruimte: 10,5 m3

verkoopprijs:  € 31.627,- 

leaseprijs :  € 830,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 19.500,- 

informatie:  www.wensink.nl

Olaf leusink: “Wat een mooie en complete 
cabine, het is net een grote personenauto. 
Je voelt aan alles dat je hier met duitse kwa-
liteit te maken hebt. dit is een geweldige 
reisauto met heel veel ruimte. ideaal voor 
werknemers die bijvoorbeeld in het buiten-
land montagewerk moeten doen. ik kan zo 
geen reden bedenken om de sprinter niet 
aan te schaffen.”

aloys Hoksbergen: “ik heb een hele goede 
indruk gekregen van de mercedes Benz 
sprinter. Het is een hele vlotte bus! de 
cabine is van alle luxe en gemakken voor-
zien. verder is het een topwagen!”

Henk Peters: “de mercedes Benz sprinter 
heeft goed rijgedrag en een perfecte weg-
ligging. de auto is zeer comfortabel en geeft 
je een veilig gevoel. de afwerking is ontzet-
tend luxe en de bus is gewoon ontzettend 
representatief. naar mijn idee is de prijs van 
de sprinter concurrerend genoeg, je krijgt 
veel waar voor je geld. als je dit vermogen 
en volume nodig hebt, is de sprinter eigen-
lijk de perfecte bus!”

dealer: WENsINk AANGENAAM
afgevaardigde tijdens testdag: FRANk RuEsINk



  
specificaties

merk:  mercedes Benz

model:  Citan

type:  109 cdi

transmissie:  Handgeschakeld 

Cilinderinhoud:  1461 cc

vermogen:  66 pk

Koppel:  200 nm

verbruik:  1 op 21,7

laadruimte:  3,1 m3

verkoopprijs:  € 14.750,- 

leaseprijs :  € 495,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 11.990,- 

informatie:  www.wensink.nl

  

ewald Hoksbergen: “in mijn ogen is de 
mercedes Benz Citan echt een auto voor de 
korte(re) afstanden. ik rijd vaak lange afstan-
den, dus ik weet waar ik het over heb. de 
stoelen zijn overigens wel fijn! al met al zijn 
er wat kleine minpuntjes waardoor dit net 
geen topauto is.”

Bennie roozegaarde: “niets dan lof over de 
Citan! deze auto rijdt heerlijk en is erg com-
fortabel. de afwerking is dik in orde, evenals 
de uitstraling. en met het laadvermogen zit 
het ook wel goed. de Citan is absoluut aan 
te bevelen. veel ondernemers zullen waarde 
hechten aan de bekende ster, en terecht.”

michael van munster: “de eerste indruk van 
de mercedes Benz Citan is goed. Hij rijdt lek-
ker en de basisuitrusting is prima. Hij scha-
kelt soepel en is al met al een fijne auto met 
een goede uitstraling. ik kan me wel voor-
stellen dat deze auto beter geschikt is voor 
de kortere afstanden.”

dealer: WENsINk AANGENAAM
afgevaardigde tijdens testdag: MARC ROELOFs
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mercedes benz citan
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opel vivaro

    
specificaties

merk:  Opel 

model:  vivaro

type:  2.0cdti 114pk l2H1 dubbele Cabine

transmissie:  Handgeschakeld  

Cilinderinhoud:  1995 cc

vermogen:  114 pk

Koppel:  300 nm

verbruik:  1 op 15

acceleratie: (0 tot 100) in 15,1 seconden

topsnelheid: 160 km/h

uitrusting:  Full options, navigatie, Bluethooth, 

 lichtmetalen velgen, airco, 

 elektrisch pakket enz.

laadruimte:  5 m3

verkoopprijs:  € 27.445,- excl. btw

leaseprijs :  € 1095,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 16.990,- excl. btw

informatie:  www.broekhuisgroep.nl

aloys Hoksbergen: “de Opel vivaro heeft 
een hele goede indruk op me achter gela-
ten. de auto is groot, maar toch praktisch. Hij 
rijdt erg fijn en de cabine is overzichtelijk. de 
verhouding tussen prijs en kwaliteit is wat mij 
betreft dik in orde. Kortom, de Opel vivaro is 
en mooie, nette en zeer praktische bus!”

Jordi van riet: “ik heb een goede indruk 
gekregen van de Opel vivaro. Hij rijdt erg 
lekker en heeft het comfort van een perso-
nenauto. deze uitvoering was mooi en uitge-
breid uitgevoerd. Hij is niet alleen geschikt 
voor kluswerk, maar voor iemand met een 
representatieve functie is de vivaro 
geschikt.”

luc Beije: “ik ben aangenaam verrast door 
de Opel vivaro. de auto heeft een goede 
uitstraling. daarnaast rijdt en stuurt hij dege-
lijk en heeft hij een goede wegligging. en 
een speciale vermelding voor het mooie 
navigatiesysteem. verder is het wat mij 
betreft de ideale bus voor een ZZP’s, temeer 
omdat de vivaro met dubbele cabine 
besteld kan worden.”

dealer: OPEL BROEkHuIs
afgevaardigde tijdens testdag: REMCO WAGEMAkER



  

42 O O s t - g e l d e r l a n d  B u s i n e s s  |  n u m m e r  5  |  n O v e m B e r  2 0 1 3

  
specificaties

merk:  nissan

model:  nv400 

type:  2.3 dCi l2H2 acenta

transmissie:  Handgeschakeld

Cilinderinhoud:  2299 cc

vermogen:  125 pk

Koppel:  310 nm

verbruik:  1 op 12

topsnelheid: 143 km/h

uitrusting:  13-polige trekhaak aansluiting, 2 

 zitplaatsen rechtsvoor, aBs, 

 achteruitrijdcamera, airbag bestuurder,   

 airco, armsteun voor, boordcomputer

verkoopprijs:  € 23.945,- excl. btw

leaseprijs :  € 471,85,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 18.680,- excl. btw

informatie:  www.herwers.nl

Henk Peters: “de nissan nv400 is een uitste-
kende wagen. Hij heeft een zeer comforta-
bele zit en een overzichtelijke navigatie. Het 
is een veilige en stoere auto die goed en 
luxe is afgewerkt. de prijs kwaliteit verhou-
ding is zeer goed, zeker ten opzichte van 
andere auto’s.”

aloys Hoksbergen: “ik vind de nissan nv400 
een zeer nette en goed verzorgde wagen. 
Hij heeft ook een mooi uiterlijk. deze bus 
heeft prima rijgedrag en zit erg comfortabel. 
naar mijn mening is ook de prijs en kwaliteit 
goed in verhouding.”

Olaf leusink: “de nissan nv400 heeft een 
prima indruk op me achter gelaten. Het is 
een fijne auto. snel, stil, degelijk, ruim. 
daarnaast is deze bus ook prima te belette-
ren. al met al  is dit een ruime allround 
bedrijfswagen waar je veel in kunt vervoeren. 
de verhouding tussen prijs en kwaliteit klopt 
volgens mij ook.”

ewald Hoksbergen: “de nissan nv400 heeft 
een hele goede eerste indruk op mij achter 
gelaten. dit is een zeer goede bus voor 
lange(re) afstanden. de bediening is een-
voudig en zit binnen handbereik op het 
stuur. de stoelen zitten heerlijk waardoor rij-
den in deze bus een genot is.”

dealer: AuTOBEDRIJF HERWERs
afgevaardigde tijdens testdag: JOs HERWERs sR.

nissan nv400
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nissan nv200

    
specificaties

merk:  nissan

model:  nv200

type:  1.5 dCi acenta

transmissie:  Handgeschakeld  

Cilinderinhoud:  1461 cc

vermogen:  90 pk

Koppel:  200 nm

verbruik:  1 op 20,8

topsnelheid: 158 km/h

uitrusting:  aBs, achteruitrijdcamera, airbag 

 bestuurder, airco, elektrische en verwarmde  

 buitenspiegels

laadruimte:  4,2 m3

verkoopprijs:  € 13.890,- excl. btw

leaseprijs :  € 365,99,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 11.980,- excl. btw

informatie:  www.herwers.nl

Jordi van riet: “de nissan nv200 is een 
nette auto die erg goed rijdt. ik ben vooral 
onder de indruk van de laadruimte, die is erg 
goed voor dit model! de prijs en kwaliteit 
zijn goed in verhouding. Op de standaard-
uitvoering zitten ook weinig toeters en bel-
len moet ik zeggen. uiteindelijk beoordeel ik 
de nv200 als een keurige bedrijfswagen 
voor de jonge ondernemer.”

theo neijenhuis: “ik vind de nissan nv200 
een goede auto! Wat mij betreft is deze 
wagen ideaal als serviceauto. Hij rijdt en zit 
comfortabel en de ruimte, zowel voor- als 
achterin, is goed. de prijs en kwaliteit zijn 
wat dat betreft dan ook goed in orde.”

Bennie roozegaarde: “de nissan nv200 
heeft een goede eerste indruk op me 
gemaakt! de instap en het zicht zijn goed. 
Het laadvermogen is ook prima, het is han-
dig dat er een pallet in past. nissan is toch 
een merk dat zich in de loop der jaren goed 
heeft bewezen, de prijs en kwaliteit zijn 
daarom prima in verhouding.”

michael van munster: “ik vind de nissan 
nv200 een fijne auto! Hij rijdt goed en is lek-
ker te besturen. de prijs en kwaliteit zijn 
prima in verhouding, 12.000 euro is een con-
currerende prijs. al met al is dit een goede, 
ruime, degelijke en goedkope bedrijfswagen 
van degelijke Japanse makelij.”

dealer: AuTOBEDRIJF HERWERs
afgevaardigde tijdens testdag: JOs HERWERs sR.
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renault master

  
specificaties

merk:  renault

model:  master 

type:  t33 2.3 dCi

transmissie:  Handgeschakeld

Cilinderinhoud:  2298 cc

vermogen:  125 pk

Koppel:  310  nm

verbruik:  1 op 22

uitrusting:  Pack airco inclusief pollenfilter

laadruimte: 10,9 m3

verkoopprijs:  € 27.021,75,- excl. btw

leaseprijs :  € 647,59,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 19.990,- 

informatie:  www.herwers.nl

aloys Hoksbergen: “ik heb een hele goede 
eerste indruk gekregen van de renault 
master. Hij rijdt fijn en is erg comfortabel. 
Het interieur is netjes afgewerkt. de prijs en 
kwaliteit zijn wat mij betreft prima in verhou-
ding. al met al is dit een hele comfortabele 
en fijne bus.”

Jordi van riet: “de renault master is een 
grote bedrijfswagen met veel laadruimte. 
Het interieur is netjes uitgevoerd. de prijs 
kwaliteit verhouding is keurig! alles zit op en 
aan deze renault. als je veel (werk)materiaal 
mee moet nemen, is dit de perfecte auto.”

luc Beije: “de renault master rijdt heerlijk en 
heeft een goede wegligging. Wat mij vooral 
erg opviel was dat het overzicht op de weg 
bijzonder goed was. de renault master is 
een nette bedrijfswagen met véél ruimte! 
gezien alle voordelen die deze auto met zich 
meebrengt, zijn de prijs en kwaliteit prima in 
verhouding.”

lars van Bergen: “de renault master heeft 
mij positief verrast. Hij rijdt, ondanks zijn for-
maat, heerlijk en is vanwege de hoge zit erg 
overzichtelijk. de cabine beschikt over heer-
lijke stoelen, wat ook voor de lange afstan-
den erg prettig is. al met al een prima en 
ruime bedrijfswagen!”

dealer: HERWERs RENAuLT
afgevaardigde tijdens testdag: TOM TEN VEEN
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dacia dokker van

    specificaties

merk:  dacia

model:  dokker van

type:  dCi ambiance

transmissie:  Handgeschakeld  

Cilinderinhoud:  1500 cc

vermogen:  75 pk

Koppel:  180 nm

verbruik:  1 op 22

acceleratie: (0 tot 100) in 15,9 seconden

topsnelheid: 150 km/h

uitrusting:  Pack airco, Pack electric, Pack Comfort,   

 Bluetooth radio met usB, laadruimte   

 bekleding

laadruimte:  3,3 m3

verkoopprijs:  € 10.595,- excl. btw

leaseprijs :  € 320,69,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 6.990,- 

informatie:  www.herwers.nl

Olaf leusink: “de eerste indruk is erg verras-
send! de dacia dokker van ligt namelijk erg 
stabiel op de weg, is ruim en is als kleine 
bedrijfswagen superpraktisch! en van de 
verhouding tussen prijs en kwaliteit kun je 
natuurlijk alleen maar vrolijk worden. voor 
weinig geld heb je veel kwaliteit en mooie 
garantie.”

Bennie roozegaarde: “de dacia dokker van 
heeft een hele goede indruk op mij achter 
gelaten! Hij rijdt goed, is comfortabel, den 
afwerking is prima, hij is ruimer dan ver-
wacht. daarnaast is de prijs kwaliteit verhou-
ding natuurlijk dik in orde! al met al is deze 
auto ten zeerste aan te bevelen!”

ewald Hoksbergen: “de dacia dokker van 
viel mij niet tegen. Hij rijdt lekker en is com-
fortabel. Wat ik belangrijk vind, is dat de 
bediening aan het stuur binnen handbereik 
is en dat is bij de dacia het geval. Wat mij 
betreft is hij minder geschikt voor lange 
afstanden en meer geschikt voor het korte 
stadswerk.”

Henk Peters: “de meest complete auto van 
de dag als je naar de prijs kijkt. de dacia is 
comfortabel, hij zit lekker en heeft een rus-
tige motor. daarnaast is het ook een mooi en 
compact model. de prijs is natuurlijk ontzet-
tend aantrekkelijk, zeker als je het vergelijkt 
met andere gelijkwaardige merken.” 

dealer: HERWERs RENAuLT
afgevaardigde tijdens testdag: TOM TEN VEEN



  

Zanotti 
koel- en vriesmachines

Edstrom Systems 
bedrijfswageninrichting

Cosmo Trucks heeft o.a. de volgende specialismen in huis:

Hiab 
laadkranen

Anteo
laadkleppen

Lease, financiering 
en wagenparbeheer

Kom zelf een Fiat bedrijfswagen testen

Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Lex Wildenbeest. Ik ben 

de accountmanager voor bedrijfswagens bij Cosmo Trucks, onderdeel 

van Koops Furness, een van de 5 grootste automotive organisaties van 

Nederland. Als accountmanager regel ik turn-key mobiliteitsoplossingen. 

Het voordeel hiervan is dat we onze klanten maximaal ontzorgen 

met ons tijd- en kostenbesparend onderhoud. Door met collega 

specialisten uit onze eigen organisatie samen te werken, bieden we 

maatwerkoplossingen aan.

Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor de aankoop van uw nieuwe 

Fiat bedrijfsauto, evenals onderhoud aan alle merken bedrijfswagens. 

Zelfs uw camperonderhoud kan bij ons gedaan worden.

Wij zijn een resultaatgericht bedrijf met een no-nonsense houding. 

Daardoor hebben we een zeer open bedrijfscultuur ontwikkeld en 

bieden we onze klanten transparante service en tarieven aan.

 

Cosmo Trucks, partner in betrouwbare mobiliteit.

Lex Wildenbeest  |  06 - 10 46 95 43  |  l.wildenbeest@cosmotrucks.nl

FIORINO diesel 

vanaf € 8.925

Prijzen zijn exclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. 
Vraag naar de voorwaarden.

DOBLÒ CARGO diesel 

vanaf € 9.550
SCUDO diesel 

vanaf € 12.995
DUCATO diesel 

vanaf € 15.465

Cosmo Trucks Doetinchem 
Roerstraat 1 

7005 BS Doetinchem

www.bestelautos.nl 
of bel (0314) 34 71 11

WWW.COSMO-TRUCKS.NL

advertentie.indd   1 29-10-2013   9:53:15
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fiat doblo

    
specificaties

merk:  Fiat 

model:  doblo

type:  Cargo maxi sX 1.4 t-jet natural Power

transmissie:  Handgeschakeld  

Cilinderinhoud:  1400 cc

vermogen:  88 pk

Koppel:  206 nm

verbruik:  1 op 16,9 (op aardgas, fabrieksopgave)

topsnelheid: 170 km/h (fabrieksopgave)

uitrusting:  airco, radio Blue&me, parkeersensoren,   

 mistlampen

laadruimte:  4,2 m3

verkoopprijs:  Cosmo trucks maakt graag 

 een offerte voor u 

leaseprijs :  Cosmo trucks maakt graag 

 een offerte voor u 

vanaf prijs:  deze rekent Cosmo trucks graag voor u uit

informatie:  www.cosmotrucks.nl

Olaf leusink: “de eerste indruk van de Fiat 
doblo viel me niet tegen. Hij rijdt lekker, zit 
comfortabel en is ruim. de prijs en kwaliteit 
zijn ook goed in verhouding, zeker als je ziet 
dat hij enkele duizenden euro’s goedkoper is 
dan bepaalde duitse concurrenten. al met al 
een prima bedrijfswagen die uitermate 
geschikt is voor stadswerk of als kleine ser-
viceauto.”

michael van munster: “de Fiat doblo is een 
zeer comfortabele, fijne en direct sturende 
auto. voor een bedrijfswagen beschikt de 
doblo over veel luxe en sportiviteit. Wat mij 
betreft uitermate geschikt voor gemeentes 
en dergelijke.”

luc Beije: “ik vind de Fiat doblo een prettige 
auto om in te rijden. de cabine is stil en de 
auto ligt lekker op de weg, wat ook komt 
door het rustige rijgedrag. de prijs kwaliteit 
verhouding is goed. daarnaast kun je subsi-
die van de overheid krijgen omdat deze auto 
op aardgas rijdt. al met al een geschikte ‘no-
nonsense’ bedrijfsauto!”

lars van Bergen: “de Fiat heeft een goede 
indruk op mij achter gelaten. Hij rijdt lekker 
en is comfortabel. ik kwam er pas na een 
aantal kilometer achter dat de auto op aard-
gas rijdt. Hij levert niets in qua vermogen. 
verder is de doblo een perfecte auto voor 
een ZZP’er of een koeriersbedrijf.” 

dealer: COsMO TRuCks DOETINCHEM
afgevaardigde tijdens testdag: LEx WILDENBEEsT

Zanotti 
koel- en vriesmachines

Edstrom Systems 
bedrijfswageninrichting

Cosmo Trucks heeft o.a. de volgende specialismen in huis:

Hiab 
laadkranen

Anteo
laadkleppen

Lease, financiering 
en wagenparbeheer

Kom zelf een Fiat bedrijfswagen testen

Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Lex Wildenbeest. Ik ben 

de accountmanager voor bedrijfswagens bij Cosmo Trucks, onderdeel 

van Koops Furness, een van de 5 grootste automotive organisaties van 

Nederland. Als accountmanager regel ik turn-key mobiliteitsoplossingen. 

Het voordeel hiervan is dat we onze klanten maximaal ontzorgen 

met ons tijd- en kostenbesparend onderhoud. Door met collega 

specialisten uit onze eigen organisatie samen te werken, bieden we 

maatwerkoplossingen aan.

Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor de aankoop van uw nieuwe 

Fiat bedrijfsauto, evenals onderhoud aan alle merken bedrijfswagens. 

Zelfs uw camperonderhoud kan bij ons gedaan worden.

Wij zijn een resultaatgericht bedrijf met een no-nonsense houding. 

Daardoor hebben we een zeer open bedrijfscultuur ontwikkeld en 

bieden we onze klanten transparante service en tarieven aan.

 

Cosmo Trucks, partner in betrouwbare mobiliteit.

Lex Wildenbeest  |  06 - 10 46 95 43  |  l.wildenbeest@cosmotrucks.nl

FIORINO diesel 

vanaf € 8.925

Prijzen zijn exclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. 
Vraag naar de voorwaarden.

DOBLÒ CARGO diesel 

vanaf € 9.550
SCUDO diesel 

vanaf € 12.995
DUCATO diesel 

vanaf € 15.465

Cosmo Trucks Doetinchem 
Roerstraat 1 

7005 BS Doetinchem

www.bestelautos.nl 
of bel (0314) 34 71 11

WWW.COSMO-TRUCKS.NL

advertentie.indd   1 29-10-2013   9:53:15



  

Powered by Cosmo Auto

De nieuwe Transit Connect International Van of the Year
Een reeks geavanceerde en intelligente technologieën maken uw werkdag 
eenvoudiger,  produc tiever en minder stresvol. En door de combinatie met 
moderne vormgeving is de Transit Connect zowel een efficiënte bedrijfswagen 
als een praktisch, comfortabel kantoor op wielen. Bovendien is de nieuwe 
Transit Connect leverbaar in twee lengtes en diverse uitvoeringen zodat er  
altijd een Transit Connect model beantwoordt aan uw bedrijfsactiviteiten  
en budget.

Vanaf € 11.590,-

First Edition
Speciaal ter gelegenheid van de 
 intro ductie zijn er speciale First 
Edition modellen met een extra 
rijke uitrusting op het gebied van 
veiligheid en comfort.

€ 1.075,-

“Vormgeving 
en technologie 

met een doel”

Via Ford Lease vanaf € 299,- per maand  
Financial Lease met 4,9%

Maximaal
voordeel

Doetinchem
Edisonstraat 1-3 
0314-33 32 50

Neede/Haaksbergen
Parallelweg 90, Neede
0545-29 50 55

Almelo
Twentepoort West 12
0546-54 46 44

Rijssen
Butaanstraat 2 
0548-53 86 38

Lochem
Kwinkweerd 15
0573-29 71 50

www.cosmo-auto.nl

Alle prijzen in euro's. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.  
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease 

prijzen gebaseerd op 20.000 km/72 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

218599_13 adv Transit Connect_Cosmo 215x285.indd   1 11-11-13   17:00
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fiat ducato

    
specificaties

merk:  Fiat

model:  ducato

type:  35H l3H2

transmissie:  Handgeschakeld  

Cilinderinhoud:  2300 cc

vermogen:  150 pk

Koppel:  350 nm

verbruik:  1 op 14,5 (fabrieksopgave)

topsnelheid: 180 km/h

uitrusting:  Zanotti sFZ 009 transportkoeling.   

 Onzichtbaar met nachtkoeling voor zowel  

 vriezen als koelen

laadruimte:  12 m3  na isolatie

verkoopprijs:  Cosmo trucks maakt graag 

 een offerte voor u

leaseprijs :  Cosmo trucks maakt graag 

 een offerte voor u

vanaf prijs:  afhankelijk van koelmachine en klantwens

informatie:  www.cosmotrucks.nl

Henk Peters: “de Fiat ducato heeft een 
goede wegligging, hij rijdt rustig zonder ruis. 
de stoelen zijn comfortabel en de cabine is 
netjes afgewerkt. de prijs kwaliteit verhou-
ding is dik in orde. als je kijkt naar de ruimte 
en het laadvermogen, dan heeft Fiat met 
ongeveer 25000 euro een zeer scherpe prijs 
neergezet.”

theo neijenhuis: “de Fiat ducato is een zeer 
degelijke auto. Het zitcomfort is erg hoog. 
mede door het formaat van de bus heb je 
een veilig en betrouwbaar gevoel. de prijs 
kwaliteit verhouding is prima omdat het een 
hele degelijke auto is.”

Bennie roozegaarde: “de Fiat ducato heeft 
een goede indruk op mij achtergelaten. Het 
rijgedrag is goed. daarnaast is de ducato 
comfortabel, representatief en, ook niet 
onbelangrijk, veilig! ik ben erg onder de 
indruk van het laadvermogen. Wat mij 
betreft is de prijs kwaliteit verhouding dik in 
orde. voor het zwaardere transport is dit de 
perfecte bus!”

ewald Hoksbergen: “de Fiat ducato is een 
goede auto. de cabine is erg comfortabel en 
de bediening was overzichtelijk. daarnaast 
waren alle knoppen binnen handbereik op 
het stuur. een zeer geschikte bus voor de 
lange(re) afstanden.” 

dealer: COsMO TRuCks DOETINCHEM
afgevaardigde tijdens testdag: LEx WILDENBEEsT
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specificaties

merk:  Ford

model:  transit Custom 

type:  Champions edition dubbel Cabine l2H1

transmissie:  Handgeschakeld

Cilinderinhoud:  2198 cc

vermogen:  155 pk

Koppel:  385 nm

verbruik:  1 op 14,7

topsnelheid: 164 km/h begrenst

uitrusting:  Champions edition pakket, 18” 

 lichtmetalen velgen, side bars, 

 sync-besturingsyteem voor radio 

 en telefoon, navigatie

laadruimte: 4,4 m3

verkoopprijs:  € 35.280,- excl. btw

leaseprijs :  € 399,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw). 

vanaf prijs:  € 18.100,- excl. btw

informatie:  www.cosmo-auto.nl

Jordi van riet: “de Champions edition van 
de Ford transit Custom is een erg mooie uit-
voering! erg compleet en zeer representa-
tief. deze bus rijdt ook als een personenwa-
gen. deze variant is de duurste uitvoering, 
maar wat mij betreft is de prijs en kwaliteit 
goed in verhouding.”

theo neijenhuis: “mijn eerste indruk van de 
Ford transit Custom is zeer goed! Het is een 
erg overzichtelijke wagen met een goede 
wegligging en dito rijgedrag. de prijs kwali-
teit verhouding is goed, want deze bus is erg 
luxe. naar mijn mening heb je echter niet 
alles nodig voor een bedrijfswagen.”

luc Beije: “de Ford transit Custom is van-
wege de Champions editions uitvoering een 
mooie en vooral luxe auto. Je hebt op geen 
enkel moment het idee dat je in een busje 
aan het rijden bent! Wat mij betreft is deze 
wagen wel meer geschikt voor ZZP’ers 
omdat goed te combineren is tussen werk 
en gezin.”

lars van Bergen: “ik vind de Ford transit 
Custom een hele fraaie bus. Hij is mooi 
vormgegeven, rijdt als een trein en is ontzet-
tend luxe! de stoelen zitten heerlijk en dit 
gevoel wordt alleen maar versterkt door de 
lederen armsteunen. de prijs en kwaliteit zijn 
goed in verhouding.”

dealer: COsMO AuTO
afgevaardigde tijdens testdag: RONALD VAN DER sPEk

ford transit custom


