Bedrijfswagen

oost-gelderland

zakenautotestdag

Zakenautotestdag

Geslaagde Zakenautotestdag
Oost-Gelderland Business
Het is voorjaar, dat betekent dat de Zakenautotestdag van Oost-Gelderland Business weer op de
agenda staat. Gezegend met een mooie en uitgebreide vloot auto’s en een uitgebreid testpanel
én uiteindelijk ook met goed weer, stond ons allen op donderdag 17 april een mooie dag te wachten.
Op de testdag konden de testrijders zich wederom vergapen aan een groot aanbod aan zakenauto’s die door de dealers ter beschikking waren gesteld. De verschillende merken, types en uitvoeringen waren voldoende om een goede indruk te krijgen van het hedendaagse autoaanbod. Op
de zakenautotestdag was er voor alle smaken en voor iedere functie wel een auto aanwezig.

De Zakenautotestdag werd mede mogelijk
gemaakt door:
Locaties:
De Radstake, Heelweg
Café Zalencentrum De Gracht, ‘s Heerenberg
Grand Café Rutgers, Lathum
Partycentrum Langeler, Hengelo
Dealers:
Auto Doetinchem
Auto Broekhuis BMW
Herwers Zevenaar
Autobedrijf Ten Have
Auto Mido Doetinchem
Wensink Aangenaam
Harrie Arendsen Volvo
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Deelnemers:
Bert Wesseloo, Admoneo
Ivar Henny, Alliance Makelaars
Fred Klop, Batavier Software Support
Martijn Elkink, Bordbusters
Toon Bouman, Bouman Opleiding, Training & Advies
Rik Bijsterbosch, Café Zalencentrum De Gracht
Jordi van Riet, Carwash & Co
Maarten Wolventang, Select4U
Dirk de Jong, De Jong & Partners
Patrick Keurntjes, Deurwaarderskantoor Achterhoek
Rhody Brugge, Geurink & Partners
Peet Rothuis, Griftdijk
Gideon Ebbers, Hoveniersbedrijf Ebbers
Ernst Eikelenboom, Jede Gelderland
S. Eikelenboom, Jede Gelderland
Joël Rothuis, Juwelier de Tijd
Denny ten Camp, Lodder & Co
Louisa Plucker, Seibella
Robert Peters, Softtools
Martine Meijer, Steentjes Wolters Mulder & Partners
Kees Rosendaal, ‘t Heuveltje
Bastiaan Vriezen, Terborgse Handelsonderneming
Marcel Janssens, De Jong & Partners
Harry Verheij, Verheij Metaal
Floris Polman, Vokube
Lynn Garritsen, Seibella
Patrick Lehman, 24People

We begonnen de dag bij De Radstake in Heelweg. Daar werden de dealers en testrijders gastvrij
ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk lunchbuffet. Uitgever Michael van Munster heette
iedereen welkom en na een korte briefing en een groepsfoto, was het tijd om de auto’s op te zoeken.
De eerste rit was naar Café Zalencentrum De Gracht in ‘s Heerenberg waar de gastvrouw voor een
lekker kopje koffie en heerlijke paaseitjes zorgde. Dit was voor de testrijders ook de eerste gelegenheid om de testformulieren in te vullen.
De tweede locatie was Grand Café Rutgers in Lathum. Gelegen aan de Lathumse Plas en genietend van het zonnetje, waande iedereen zich heel op vakantie. Ook hier werden de dealers en
testrijders weer voorzien van een verfrissend drankje.
De route vervolgde naar Partycentrum Langeler in hartje Hengelo. Voor de echte liefhebbers was
de weg naar Hengelo dé perfecte route om de auto’s eens goed te testen. Het stuk bevatte niet
alleen een groot stuk rijksweg, maar ook veel rustige binnenweggetjes. De stop bij Langeler was
tevens laatste tussenstop alvorens de hele stoet weer terug naar De Radstake zou rijden.
Weer aangekomen in Heelweg en na het invullen van de laatste testverslagen, was er nog voldoende tijd voor de testrijders om de auto’s uit te proberen waar ze gedurende de dag niet in
hebben kunnen rijden.
De geslaagde dag werd uiteindelijk afgesloten met een heerlijk 4-gangen diner, waarbij de keukenbrigade van De Radstake alles uit de kast heeft getrokken.
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auto nieuws

Nieuwe auto’s Nederland schoonste
van Europa

Nederlanders halen massaal
occasions uit buitenland

Het Nederlandse wagenpark wordt rap schoner. De uitstoot van nieuwe auto’s die in 2013 werden ingeschreven, is volgens het Europees
Milieuagentschap (EEA) liefst 8 procent lager dan die van nieuwe
auto’s in 2012. Daardoor is de uitstoot van het nieuwe wagenpark in
Nederland het laagst van heel Europa.

Nederlanders kopen massaal jonge tweedehands auto’s in Duitsland
en België. Het aanbod is daar vele malen groter en de prijzen zijn
lager. In 2013 hebben we er bijna 100.000 ingevoerd.
De import van tweedehands wagens steeg in 2013 met 20% naar
een absoluut record. En in het eerste kwartaal van dit jaar signaleert
brancheorganisatie Bovag weer een toename, nu van liefst 25%.

De onderzoekers van het EEA bekeken per Europees land de uitstoot
van broeikasgas CO2 van auto’s die in 2012 en 2013 werden ingeschreven. In elk land waren de nieuw geregistreerde wagens schoner
dan het jaar ervoor, maar nergens was het verschil zo groot als in
Nederland. Oftewel: de auto’s die in 2013 voor het eerst de weg op
gingen waren liefst 8 procent minder vervuilend dan de wagens die
in 2012 de eerste kilometers maakten.

Verkopen elektrische auto’s in de lift
Het Nederlandse wagenpark wordt rap schoner. De uitstoot van nieuwe auto’s die in 2013 werden ingeschreven, is volgens het Europees
Milieuagentschap (EEA) liefst 8 procent lager dan die van nieuwe
auto’s in 2012. Daardoor is de uitstoot van het nieuwe wagenpark in
Nederland het laagst van heel Europa.
De onderzoekers van het EEA bekeken per Europees land de uitstoot
van broeikasgas CO2 van auto’s die in 2012 en 2013 werden ingeschreven. In elk land waren de nieuw geregistreerde wagens schoner
dan het jaar ervoor, maar nergens was het verschil zo groot als in Nederland. Oftewel: de auto’s die in 2013 voor het eerst de weg op gingen waren liefst 8 procent minder vervuilend dan de wagens die in
2012 de eerste kilometers maakten.
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“Wij wijten dat simpelweg aan een tekort aan occasions op de Nederlandse markt. Wat in Nederland de afgelopen jaren aan nieuwe
kleine auto’s is verkocht, zijn veelal diesels als gevolg van fiscale prikkels om zuinig te rijden. Op de tweedehandsmarkt zijn die
auto’s minder interessant. Gezinnen willen liever een benzineauto',
zegt Paul de Waal van Bovag.

Accommodatie voor training, vergader,
en recreatiegroepen in Gaanderen.
Informatie:
06-44115569 - www.bongerd.eu
Omschrijving: MB Lease Edition ADV Oost Gelderland

K

Accoord:

Operator: John

Je verdient
meer dan je denkt.

De C-Klasse Lease Edition.

vanaf

€ 273,netto bijtelling
p.m.*

De Mercedes-Benz Lease Editions.

De A-, B-, C- en E-Klasse, de CLA en de GLA zijn nu leverbaar
als Lease Edition. Alle modellen kenmerken zich door een zeer
rijke standaarduitrusting en 20% bijtelling en zijn buitengewoon
scherp geprijsd. Kortom, je verdient meer dan je denkt.
Het beste, nu bereikbaar op www.wensink.nl/mercedesbenz.

Gecombineerd verbruik: 3,6 - 5,0 l/100 km, 27,8 - 20,0 km/l, CO2-uitstoot 92 - 117 g/km. U rijdt
al een C-Klasse Lease Edition (C 180) vanaf € 38.995,- incl. BPM en BTW en excl. recyclingbijdrage
en kosten rijklaar maken. Voor kosten en leveringsvoorwaarden zie www.wensink.nl/mercedesbenz.
Leasetarief vanaf € 625,- per maand excl. BTW o.b.v. Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden,
20.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht. Bel voor
meer informatie: 00800 – 97 77 77 77 (gratis).
* Netto bijtelling op basis van 42% belasting. Het genoemde bedrag is een rekenvoorbeeld.

Kijk voor meer informatie op mercedes-benz.nl.

Doetinchem Havenstraat 63, 7005 AG, tel. 0314 - 399799.
www.wensink.nl, info@wensink.nl

FHV_94367_MB_Lease Edition_190x128_Mag_Wensink.indd 1
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Dealer: BMW Broekhuis
Afgevaardigde tijdens testdag: Charles Lamerus

Specificaties
Merk:

BMW

Model: 	Touring

Patrick Lehman: “Deze auto is af! De 3-serie
heeft de perfecte uitstraling en vult het gat
tussen sportief en comfortabel. Je krijgt erg
veel auto voor het geld.”
Ivar Henny: “De BMW 320ede is helemaal
top! Voor mij was dit de fijnste auto van de
dag. Ik kan ook geen minpunten bedenken.
Ik kan iedereen aanraden een proefrit te
maken met deze auto.”

Ernst Eikelenboom: “De BMW 320ede heeft
prima rijgedrag en veel comfort. Hij lijkt veilig, maar dat hebben we niet kunnen testen.
Daarnaast is de auto, mede door de mooie
afwerking, erg representatief.”
Peet Rothuis: “Ik ben zeer te spreken over de
320ede! Hij is comfortabel en heeft een fantastische wegligging. De prijs/kwaliteit verhouding is goed in balans, zeker met 20%
bijtelling.”

Martine Meijer: “Ik vind deze 3-serie een
hele fijne auto. Hij is mooi, snel en comfortabel. Je krijgt echt waar voor je geld.
Daarnaast is een BMW natuurlijk een erg
representatieve auto.”

BMW 320ede
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Type:

320ede

Transmissie: 	Automaat
Cilinderinhoud: 2 liter
Vermogen:

163 pk

Koppel:

380 Nm

Verbruik:

1 op 23

Acceleratie:

(0 tot 100) in 8,2 seconden

Topsnelheid:

222 km/h

Uitrusting
(speciale opties): High Executive uitvoering, Luxury Line
Verkoopprijs: €

€46.850,-

Leaseprijs : €

€943,-

Vanaf prijs: €

€42.495,-

Informatie:

www.broekhuisgroep.nl

BMW 428i

Specificaties

Dealer: BMW Broekhuis
Afgevaardigde tijdens testdag: Charles Lamerus

Rhody Brugge: “Deze nieuwe 4-serie is ontzettend sportief en de afwerking is perfect.
Je krijgt echt een premium gevoel als je in
deze auto rijdt. Deze cabrio is niet goedkoop, maar daar krijg je ook wel een stoere
auto voor terug.”
Louisa Plucker: “Ik ben erg onder de indruk
van de BMW 428! Hij is mooi, ruim en snel.
Als je ziet wat deze auto allemaal te bieden
heeft, is de verhouding tussen prijs en kwaliteit goed.”
Patrick Keurntjes: “Ik kan geen minpunten
bedenken voor deze BMW. Hij ziet er super

Merk:

BMW

Model:

Cabrio

uit en is natuurlijk ontzettend sportief. Hij
rijdt echt zoals hij er uit ziet.”

Type:

428i

Gideon Ebbers: “Wat een topauto is de 428,
alles klopt. Hij rijdt heerlijk en is comfortabel.
Voor mijn gevoel is de prijs/kwaliteit verhouding ook dik in orde.”

Vermogen:

245 pk

Koppel:

350 Nm

Verbruik:

1 op 15,8

Acceleratie:

(0 tot 100) in 5,8 seconden

Topsnelheid:

250 km/h

Transmissie: 	Automaat
Cilinderinhoud: 2 liter

Uitrusting

Martijn Elkink: “Deze BMW 428 is een geweldige auto! Het rijgedrag is voortreffelijk en
de afwerking is zowel binnen als buiten
mooi. Dit is een auto die ik zelf graag zou willen rijden en die ik iedereen dus ook kan
aanraden.”

(speciale opties): High Executive uitvoering, Modern Line
Verkoopprijs: €

€79.450,-

Leaseprijs : €

€1159,-

Vanaf prijs: €

€58.000,-

Informatie:

www.broekhuisgroep.nl
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Dealer: Auto Doetinchem
Afgevaardigde tijdens testdag: Wilfred Kuipers

Rik Bijsterbosch: “Ik vind de Civic Tourer een
goede gezinsauto. De stoelen zitten heerlijk,
ideaal voor lange afstanden.”
Patrick Lehman: “De Honda Civic Tourer is
een nette en ruimte auto. Vanwege de
hogere zit is hij erg overzichtelijk. De auto is
te gebruiken voor meerdere doeleinden:
zowel zakelijk als privé.”
Maarten Wolventang: “Voor het geld is dit
een hele nette auto. Verwacht geen tierelantijntjes, maar gewoon een complete, solide
auto. De Civic is overigens een opvallend
ruime auto.”

Jordi van Riet: “De Honda Civic Tourer is rijk
uitgevoerd en is zeer mooi gestyled. De auto
rijdt ook erg prettig. Gezien de complete uitvoering ben ik zeer te spreken over de verhouding tussen prijs en kwaliteit.”
Bert Wesseloo: “De Civic Tourer heeft een
prima indruk op me achtergelaten. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is zeer
goed! Je krijgt heel veel auto voor relatief
weinig geld.”

Honda Civic Tourer
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Specificaties
Merk:

Honda

Model:

Civic Tourer

Type:

1.6 Diesel Lifestyle

Transmissie:

Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1,6 liter
Vermogen:

120 pk

Koppel:

300 Nm

Verbruik:

1 op 25,6

Acceleratie:

(0 tot 100) in 10,5 seconden

Topsnelheid:

195 km/h

Uitrusting
(speciale opties):	Metallic lak.
Verkoopprijs: €

€31.050,-

Leaseprijs : €

€665,99

Vanaf prijs: €

€22.990,-

Informatie:

www.autodoetinchem.net

Honda CR-V

Specificaties

Dealer: Auto Doetinchem
Afgevaardigde tijdens testdag: Wilfred Kuipers

Martijn Elkink: “De Honda CR-V is een
betrouwbare reiswagen die van alle gemakken is voorzien. De kwaliteit van de materialen is erg goed en de auto is lekker degelijk
gebouwd.”
Joël Rothuis: “Ik vind de Honda CR-V een
verrassend ruime auto. Voor zijn klasse is hij
zuinig in zijn prijs. Je krijgt voor het geld echt
heel veel auto terug.”

Toon Bouman: “De Honda CR-V is qua comfort en veiligheid een uitstekende auto.
Daarnaast is de auto ook erg ruim; je kunt
veel mensen en bagage meenemen. Al met
al een prima, comfortabele auto.”
Marcel Janssens: “Ik ben erg gecharmeerd
van het comfort in de Honda CR-V.
Daarnaast is het een traditionele SUV: degelijke en comfortabel.”

Merk:

Honda

Model:

CR-V

Type:

1.6 Diesel Elegance

Transmissie:

Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1,6 liter
Vermogen:

120 pk

Koppel:

300 Nm

Verbruik:

1 op 22,2

Acceleratie:

(0 tot 100) in 11,2 seconden

Topsnelheid:

182 km/h

Uitrusting
(speciale opties):	Metallic lak, 6,1 inch beeldscherm.
Verkoopprijs: €

€37.990,-

Leaseprijs : €

€823,95

Vanaf prijs: €

€32.990,-

Informatie:

www.autodoetinchem.net
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DE NIEUWE HONDA
CIVIC TOURER

AL VANAF € 22.990-,

B-LABEL
ZEER RUIM
GUNSTIGE AANSCHAFPRIJS
ULTRAZUINIG

DE HONDA CIVIC TOURER IS VERKRIJGBAAR VANAF B-LABEL. CO 2 -UITSTOOT: MIN. 99 G/KM - MAX. 149 G/KM. GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK: MIN. 1 OP 26,3 KM (3,8 L/100 KM) - MAX. 1 OP 15,6 KM (6,4 L/100 KM).

DE HONDA CR-V 1.6 DIESEL

HET ONMOGELIJKE MOGELIJK GEMAAKT
AMSTERDAM

DE ZUINIGSTE SUV IN ZIJN KLASSE

MI L AA

N

DE CR-V 1.6 I-DTEC DIESEL IS MET EEN VERBRUIK VAN 1 OP 22 ZO ZUINIG, DAT U OP ÉÉN VOLLE TANK NAAR MILAAN ZOU KUNNEN RIJDEN. TOCH HEEFT HIJ ALLE VOORDELEN VAN EEN SUV: ZEEËN VAN RUIMTE VOOR ALLE
INZITTENDEN EN HUN BAGAGE, EEN ROBUUST VOORKOMEN, EEN SUPERCOMFORTABEL INTERIEUR EN DYNAMISCHE PRESTATIES. HIJ IS ER AL VANAF € 32.990,-. KOMT U SNEL EVEN KENNISMAKEN?

KA

O

BESTE
DE

VA

Ampèrestraat 11, 7006 RX Doetinchem
www.autodoetinchem.net

HONDA IS DOOR
DE CONSUMENTENBOND
UITGEROEPEN TOT
BETROUWBAARSTE
AUTOMERK

UT

AUTO DOETINCHEM

NT IEA

DE HONDA
CR-V IS DOOR
AUTOWEEK
UITGEROEPEN TOT
B E S T E VA K A N T I E A U T O

DE HONDA CR-V 1.6 I-DTEC HEEFT EEN B-LABEL. BRANDSTOFVERBRUIK IN L/100 KM: STADSRIT 4,8-5,0, BUITENWEG 4,3-4,5, COMBINATIERIT 4,5-4,7 EN GECOMBINEERDE CO 2 -UITSTOOT 119-124 G/KM. CIJFERS ZIJN GEBASEERD
OP LABORATORIUMTESTEN VOLGENS EU-REGELGEVING EN WORDEN VERSCHAFT VOOR VERGELIJKINGSDOELEINDEN. ZE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKE RIJERVARING.

Specificaties

Dealer: Wensink Aangenaam
Afgevaardigde tijdens testdag: Hans Aberson

Merk: 	Mercedes Benz
Model:

Robert Peters: “De afwerking op deze
Mercedes is top! De auto ligt erg goed op
de weg en hij rijdt strakker dan ik had verwacht. Daarnaast heeft de C220 zowel een
luxe als een degelijke uitstraling.”
Floris Volman: “De nieuwe C-klasse heeft
naar mijn mening een grote sprong voorwaarts gemaakt op alle belangrijke punten.
Het is een hele fijne en comfortabele auto.
Daarnaast rijdt hij nog erg vlot ook!”
Denny ten Camp: “Ik vind de Mercedes C220
een mooie zakensedan. De afwerking is top
en de auto zit vol met veiligheidssystemen.
De prijs/kwaliteit verhouding is goed. De

C-klasse is niet goedkoop, maar je krijgt wel
veel auto voor het geld.”

C220 CDI

Type: 	Exclusive
Transmissie: 	Automaat
Cilinderinhoud: 2,2 liter

Harry Verheij: “De Mercedes C220 heeft een
hele goede indruk op me achtergelaten. Hij
rijdt heerlijk en zit comfortabel. Daarnaast is
het natuurlijk een zeer representatieve
zakenauto. De verhouding tussen prijs en
kwaliteit is ‘gewoon goed’.”

Vermogen:

170 pk

Koppel:

400 Nm

Verbruik:

1 op 23,8

Acceleratie:

(0 tot 100) in 7,7 seconden

Topsnelheid:

234 km/h

Uitrusting
(speciale opties): Command Online, Ambition pakket, LED 		
	Intelligent Light System, Agility-select, 		

Peet Rothuis: “Ik vind de nieuwe C-klasse
een zeer sportieve auto met een gedistingeerde uitstraling. Het is net een kleine
S-klasse. Hij heeft een goede wegligging en
een opvallend kleine draaicirkel.”

	Keyless Go
Verkoopprijs: €

€59.063,-

Leaseprijs : €

€595,-

Vanaf prijs: €

€36.995,-

Informatie:

www.wensink.nl

Mercedes Benz C220
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De Mitsubishi Outlander PHEV
vanaf € 98,- netto bijtelling per maand*

SLECHTS 7% BIJTELLING!

Mitsubishi Outlander PHEV

Vanaf € 39.990,- | Lease vanaf € 695,-**

7% BIJTELLING
(V.A. € 98,PER MAAND*)

FISCAAL
VOORDEEL VOOR
ONDERNEMERS

BRANDSTOFBESPAREND
(A-LABEL)

TREKVERMOGEN
1500 KG

ACTIERADIUS
800 KM

STANDAARD
4WD

GEEN BPM EN
WEGENBELASTING

Auto Mido

Edisonstraat 5 • 7006 RA Doetinchem • 0314-346644
WWW.AUTOMIDO.NL
CO2-uitstoot <49 g/km. Prijs inclusief BTW (BPM € 0,-), tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. *Bijtelling is afhankelijk van het voor u geldende belastingtarief, deze berekening is op basis van het 42% belastingtarief.
Leasetarief per maand is exclusief BTW en gebaseerd op operationele lease met een looptijd van 60 maanden bij 20.000 km per jaar, incl. verzekering, reparaties, onderhoud en banden. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

**

Mitsubishi Outlander

Specificaties

Dealer: Auto Mido
Afgevaardigde tijdens testdag: Niek Herwers

Merk: 	Mitsubishi

Dirk de Jong: “De Outlander is comfortabeler dan ik had verwacht. De auto is robuust
en mooi. De prijs/kwaliteit verhouding is zeer
goed, met name ook door de fiscale voordelen van deze auto: 7% bijtelling.”

Bert Wesseloo: “Ik heb een hele goede
indruk gekregen van de Mitsubishi. Hij rijdt
ook erg fijn! Door alle fiscale voordelen is er
zakelijke gezien vrijwel geen betere keus
mogelijk.”

Bastiaan Vriezen: “De Mitsubishi Outlander
is een zeer ruime auto en ondanks zijn formaat komt hij snel van zijn plek. Ik denk dat
deze auto vooral voor de zakelijke rijder erg
interessant is vanwege de lage bijtelling.”

Robert Peters: “De Outlander is een zeer
complete auto. Op de afwerking is niets aan
te merken. Ik ben erg te spreken over de
adaptive cruise control. Zakelijk gezien is
deze auto een aanrader, vanwege de lage
bijtelling.”

Model:

Outlander

Type:

PHEV

Transmissie: 	Automaat
Cilinderinhoud: 2,0 liter
Vermogen:

95 pk (elektromotor),
121 pk (benzinemotor)

Koppel:

190 Nm (benzinemotor),
137 Nm (elektromotor voor) en
195 Nm (elektromotor achter)

Verbruik:

1 op 52

Acceleratie:

(0 tot 100) in 11 seconden

Topsnelheid:

170 km/h (begrensd)

Uitrusting
(speciale opties):	Instyle+.
Verkoopprijs: €

€51.909,-

Leaseprijs : €

€745,-

Vanaf prijs: €

€39.990,-

Informatie:

www.automido.nl
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Dealer: Herwers Nissan
Afgevaardigde tijdens testdag: Jos Herwers

Kees Rosendaal: “De nieuwe Qashqai heeft
in alle opzichten een perfecte indruk op me
achter gelaten. De verhouding tussen prijs
en kwaliteit is ook zeer goed.”
Robert Peters: “Ik vind de Nissan Qashqai
een fantastische auto! Hij is erg compleet en
wat mij betreft de beste auto van de dag!”
Louisa Plucker: “Ik vind deze Qashqai een
prachtige auto! Hij rijdt lekker en is representatief. Daarnaast is de verhouding tussen
prijs en kwaliteit goed. Ik kan geen reden
bedenken om deze auto niet aan te schaffen.”

Patrick Keurntjes: “Ik heb een goede indruk
gekregen van de Nissan Qashqai. Hij ziet er
prachtig uit en is voorzien van alle moderne
middelen. Ik ben ook erg te spreken over de
prijs/kwaliteit verhouding. Je hebt in dit
geval echt veel auto voor weinig geld.”
Gideon Ebbers: “Ik vind de nieuwe Qashqai
een mooie en goede auto. Hij zit erg lekker.
Ik ben heel erg gecharmeerd van de prijs/
kwaliteit verhouding; die is volgens mij beter
dan die van zijn concurrenten. Dit is in potentie mijn nieuwe auto.”

Nissan Qashqai
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Specificaties
Merk: 	Nissan
Model:

Qashqai

Type:

1.5 dCi 110 Tekna

Transmissie:

Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1,5 liter
Vermogen:

110 pk

Koppel:

260 Nm

Verbruik:

1 op 26,3

Acceleratie:

(0 tot 100) in 11,9 seconden

Topsnelheid:

182 km/h

Standaarduitrusting:	Nissan Connect navigatie, dodehoek-assistent, Bi LED koplampen, rondomzicht 		
camera, automatisch inparkeersysteem, 		
bordherkenning, lederen bekleding.
Verkoopprijs: €

€32.100,-

Leaseprijs : €

€655,-, vanaf €349

Vanaf prijs: €

€23.150,-

Informatie:

www.herwers.nl

Renault clio

Specificaties

Dealer: Herwers Renault
Afgevaardigde tijdens testdag: Jos Herwers

Fred Klop: “De Renault Clio is een compacte
auto met een luxe uitstraling. Hij is zowel
zakelijk als privé te gebruiken. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is goed.”
Joël Rothuis: “Ik vind de Clio een mooi vormgegeven auto. Hij is strak afgewerkt en rijdt
lekker. Binnen dit segment gaat mijn voorkeur uit naar deze auto!”
Peet Rothuis: “De Clio heeft een dynamische
uitstraling. De stoelen zijn erg comfortabel
en ook de instap is goed! De prijs/kwaliteit
verhouding is erg goed, zeker in combinatie
met de 14% bijtelling.”

Merk: 	Renault

Ivar Henny: “De Renault Clio is een keurige
auto met prima afwerking. Ik werd aangenaam verrast door de prijs: voor 19.000 euro
heb je een hele complete auto!”
Patrick Lehman: “Ondanks zijn kleine afmetingen is de Clio een overzichtelijke auto. Hij
rijdt lekker en heeft een prettig weggedrag.
Het interieur is opvallend en sportief. De
prijs/kwaliteit verhouding klopt prima met
wat je er voor terugkrijgt.”

Model:

Clio

Type:

1.5 Diesel Dynamique

Transmissie:

Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1,5 liter
Vermogen:

90 pk

Koppel:

220 nm / 1750 tpm

Verbruik:

1op 25

Acceleratie:

(0 tot 100) in 12,00 sec

Topsnelheid:

180 km/u

Uitrusting
(speciale opties): Cruisecontrol, 16 inch lichtmetalen velgen,
geïntegreerd multimedia -, en
navigatiesysteem met telefoonbediening.
Verkoopprijs: €

€19.990,-

Leaseprijs : €

€469,-

Vanaf prijs: €

€16.490,-

Informatie:

www.herwers.nl
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DE NIEUWE NISSAN QASHQAI

NU IN DE SHOWROOM!

ONTDEK DE ULTIEME CROSSOVER
De nieuwe Nissan QASHQAI is beter dan ooit. Leverbaar met drie verschillende motoren, waaronder de zuinige DIG-T
115 benzinemotor, de fiscaalvriendelijke dCi 110 dieselmotor met slechts 20% bijtelling, of de krachtige dCi 130 met
een trekvermogen van maar liefst 1.800 kg. En leverbaar in vier verschillende uitrustingsniveaus, waaronder de Connect
Edition met standaard het Nissan Safety Shield.
v.a.

20% bijtelling
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD
Tel. (0575) 46 22 44
www.herwers.nl/nissan

Kelvinstraat 2
6902 PW Zevenaar
Tel. (0316) 52 35 23

* Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T 115 Visia v.a. € 23.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan
QASHQAI 1.2L DIG-T 115 Visia o.b.v. 48 maanden/15.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Toyota Auris

Specificaties

Dealer: Ten Have Doetinchem
Afgevaardigde tijdens testdag: Rob ten Have

Merk: 	Toyota
Model: 	Auris TS

Lynn Garritsen: “Ik heb een hele goede
indruk gekregen van de Toyota Auris. Het
comfort is super, zowel voor- als achterin.
Volgens mij is de verhouding tussen prijs en
kwaliteit goed.”
Louisa Plucker: “Ik heb aangenaam gereden
in de Auris. Hij is comfortabel en veilig. Het is
ook een hele complete auto. In dat opzicht is
prijs/kwaliteit verhouding goed.”
Denny Ten Camp: “De Toyota Auris heeft
een positieve indruk op me achter gelaten.
Het is een mooie, ruime auto en de afwerking is goed. De prijs/kwaliteit verhouding is

super! Net geen 30.000 euro voor een grote,
luxe auto met slechts 14% bijtelling.”

Type:

Gideon Ebbers: “De Auris is een auto waarmee je goed voor de dag kunt komen. Hij is
ook erg comfortabel. De verhouding tussen
prijs en kwaliteit is ook erg interessant, zeker
voor de zakelijke markt door de lage bijtelling.”

Vermogen:

136 pk gecombineerd

Koppel:

142 Nm

Verbruik:

1 op 27

Acceleratie:

(0 tot 100) in 11,2 seconden

Topsnelheid:

175 km/h

Martijn Elkink: “De Toyota Auris is een veilige
en betrouwbare auto. Erg representatief ook.
Zeker voor de zakelijke rijder kan dit een hele
interessante auto zijn door de gunstige bijtelling.”

1.8 Hybrid Lease Plus

Transmissie: 	Automaat
Cilinderinhoud: 1,8 liter

Uitrusting
(speciale opties): 17 inch lichtmetalen velgen.
Verkoopprijs: €

€28.830,-

Leaseprijs : €

€598,-

Vanaf prijs: €

€18.995,-

Informatie:

www.tenhavedoetinchem.nl
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Dealer: Ten Have Doetinchem
Afgevaardigde tijdens testdag: Rob Vriesen

Specificaties
Merk: 	Toyota
Model: 	Landcruiser

Toon Bouman: “De Landcruiser is door zijn
gewicht een zeer stabiele auto. De auto zit
tjokvol met allerlei veiligheidsmaatregels. Ik
ben van mening dat deze auto zijn prijs absoluut waard is.”
Ivar Henny: “De Toyota Landcruiser is in één
woord super! De auto is niet goedkoop,
maar je krijgt écht waar voor je geld. Ik kan
geen reden bedenken waarom iemand deze
auto niet zou willen aanschaffen.”

Maarten Wolventang: “De Landcruiser is een
flinke wagen! Je zit lekker hoog en hij is verrassend comfortabel. Alles zit erop en eraan.
Daarnaast is de auto voor een diesel erg stil
en pittig.”
Jordi van Riet: “Het rijden in de Toyota
Landcruiser was een zeer positieve ervaring.
Deze grote wagen rijdt namelijk verrassend
lekker. Daarnaast is hij luxe uitgerust en heeft
hij een stille dieselmotor. Bij deze auto krijg
je echt waar voor je geld!”

Toyota Landcruiser
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Type:

3.0D 4D F-SX

Transmissie: 	Automaat
Cilinderinhoud: 3,0 liter
Vermogen:

190 pk

Koppel:

420 Nm

Verbruik:

1 op 12,3

Acceleratie:

(0 tot 100) in 11 seconden

Topsnelheid:

175 km/h

Uitrusting
(speciale opties): Veiligheidspakket, elektrisch glazen schuif/
kanteldak.
Verkoopprijs: €

€91.595,-

Leaseprijs : €

€1999,-

Vanaf prijs: €

€33.350,-

Informatie:

www.tenhavedoetinchem.nl

Volvo V60

Specificaties

Dealer: Volvo Harrie Arendsen
Afgevaardigde tijdens testdag: Tino Theunisse

Lynn Garritsen: “Ik vind de Volvo V60 zowel
van binnen als buiten supermooi! De stoelen
zitten heerlijk en de auto heeft veel vermogen. Het is een moderne en comfortabele
auto, die zijn prijs absoluut waard is!”
Patrick Keurntjes: “De V60 rijdt heerlijk! Hij
reageert heel direct op het gas geven. De
motor is ook opvallend stil. De afwerking is
mooi en luxe. Dit is een keurige auto voor de
zakelijke rijder.”
Rhody Brugge: “Ik heb een zeer goede
indruk gekregen van de Volvo V60. Hij is
sportief, maar ook heel erg representatief.

De afwerking is genieten! De prijs/kwaliteit
verhouding is zeer goed, zeker ten opzichte
van de concurrentie. Ik kan iedereen een
proefrit aanraden.”
Toon Bouman: “De Volvo V60 is een mooie
auto met veel uitstraling en allerhande snufjes. De auto is van het R-Design pakket ook
uitermate geschikt voor de meer sportieve
rijder.”

Merk:

Volvo

Model:

V60

Type: 	D4 Geartronic R-Design
Transmissie: 	Automaat
Cilinderinhoud: 2,0 liter
Vermogen:

181 pk

Koppel:

400 Nm

Verbruik: 1

op 23,8

Acceleratie:

(0 tot 100) in 7,6 seconden

Topsnelheid:

225 km/h

Uitrusting
(speciale opties):	R-Design Plus Line, Business Pack Connect,
	Family Line, Luxury Line, zilverkleurige roofrails.
Verkoopprijs: €

€52.183,70

Leaseprijs : €

€1046,14

Vanaf prijs: €

€31.995,-

Informatie:

www.harriearendsen.nl
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De Toyota Auris TS is
ook zakelijk heel aantrekkelijk

De enige Wagon met 14% bijtelling en standaard automaat
De Toyota Auris TS Hybrid is standaard voorzien van onder andere een automaat, 15” lichtmetalen velgen, mistlampen voor, climate control en
parkeerhulpcamera achter. Voor deze rijk uitgeruste Wagon betaalt u dankzij 14% bijtelling en zijn lage vanaf prijs van € 25.500,- slechts € 125,netto bijtelling per maand. Op zich al heel voordelig, maar er valt nog meer te proﬁteren. Bijvoorbeeld als u kiest voor de Hybrid Lease of Hybrid Lease
Plus uitvoering. Dan geniet u met een klantvoordeel tot bijna € 2.000,- onder andere van Touch & Go Plus navigatie, een Skyview panoramisch dak,
Cruise control en nog veel meer. Kijk voor meer informatie over de Auris TS op toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.
Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 3,7 L/100 km (27,0 km/L) t/m 4,0 L/100 km (25,0 km/L) CO2 85-92 gr/km.
Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Auris TS Lease Plus met 18” Titanium velg (prijs: € 30.841,-). Actieperiode loopt van 01-02-2014 t/m 30-04-2014 (mits geregistreerd
voor 01-07-2014). Wijzigingen voorbehouden.

Ten Have

Doetinchem, Logistiekweg 32, 0314-322611,
www.tenhavedoetinchem.nl

ZWEDEN LATEN
VAN ZICH HOREN
Drive-E. De nieuwe motoren van Volvo.

Volvo heeft onlangs haar nieuwe Drive-E motoren geïntroduceerd.
Deze nieuwe D4, T5 en T6 motoren zijn volledig ontwikkeld- en
gebouwd in Zweden en daar zijn we trots op. Dankzij deze state of
the art technologie zijn de Drive-E motoren de ultieme combinatie
van kracht, rijplezier en een lage CO2-uitstoot. Naast de range
Drive-E motoren is er ook nog de D2 motor, verkrijgbaar op bijna al
onze modellen met 20% bijtelling. Ook als automaat. Al met al een
rijk aanbod aan Zweedse kracht gecombineerd met innovatieve
duurzaamheid. Dat is downsizing zonder compromissen. Kom
langs in onze showroom voor een proefrit en ervaar de nieuwe
Drive-E motoren zelf.

HET AANTREKKELIJKE MOTORENAANBOD
Volvo S60
D2 Handgeschakeld
D2 Automaat
D4 Handgeschakeld
D4 Automaat
T5 Automaat
T6 Automaat

84 kW (115 pk)
84 kW (115 pk)
133 kW (181 pk)
133 kW (181 pk)
180 kW (245 pk)
225 kW (306 pk)

20%
20%
20%
20%
25%
25%

Volvo V60
D2 Handgeschakeld
D2 Automaat
D4 Handgeschakeld
D4 Automaat
T5 Automaat
T6 Automaat

84 kW (115 pk)
84 kW (115 pk)
133 kW (181 pk)
133 kW (181 pk)
180 kW (245 pk)
225 kW (306 pk)

20%
20%
20%
20%
25%
25%

Volvo S80
D2 Handgeschakeld
D2 Automaat
D4 Handgeschakeld
D4 Automaat
T5 Automaat

84 kW (115 pk)
84 kW (115 pk)
133 kW (181 pk)
133 kW (181 pk)
180 kW (245 pk)

20%
20%
20%
25%
25%

Volvo V70
D2 Handgeschakeld
D2 Automaat
D4 Handgeschakeld
D4 Automaat
T5 Automaat

84 kW (115 pk)
84 kW (115 pk)
133 kW (181 pk)
133 kW (181 pk)
180 kW (245 pk)

20%
20%
20%
25%
25%

Volvo V40
D2 Handgeschakeld
D2 Automaat
D4 Handgeschakeld

84 kW (115 pk)
84 kW (115 pk)
140 kW (190 pk)

20%
20%
14%

Volvo XC60
D4 Handgeschakeld
D4 Automaat
T5 Automaat
T6 Automaat

133 kW (181 pk)
133 kW (181 pk)
180 kW (245 pk)
225 kW (306 pk)

25%
25%
25%
25%

Volvo V40 Cross Country
D2 Handgeschakeld
D2 Automaat

84 kW (115 pk)
84 kW (115 pk)

20%
20%

Volvo V60 Plug-in Hybrid
V60 AWD Plug-in Hybrid

Volvo XC70
D4 Handgeschakeld
D4 Automaat
T5 Automaat

133 kW (181 pk)
133 kW (181 pk)
180 kW (245 pk)

25%
25%
25%

158+50 kW (215+68 pk)

7%

Harrie Arendsen Doetinchem B.V.
Harrie Arendsen Zevenaar B.V.
Harrie Arendsen Ruurlo B.V.

Transportweg 23
Celsiusstraat 7
De Vente 1

7007 CL Doetinchem
6902 PV Zevenaar
7261 ST Ruurlo

0314-334451
0316-333344
0573-452743

harriearendsen.nl
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€5,50
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18X €60,-

ONAFHANKELIJK MAAN

DBLAD VOOR DE PORSC

HE LIEFHEBBER

911 STEDENTOCHT

RONDJE FRIESLAND
ZONDER SCHAATSEN

Porsche Scene Live voor maar

PANAMERA HYBRID VS
FISKER KARMA
10
NOVEMBER 2012 NUMMER

PORSCH E-SCEN

E.NL

ING
OVER DE NÜRBURGR
MET MEESTER RÖHRL
BO R’ MET 1200 PK
POWERPLAY: 9FF ‘GTUR

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.

12X €45,www.porsche-scene.nl

€ 6,95

GREAT BRITISH CARS
GREAT BRITISH CARS
- JAARGANG 3 NR.10

Great British Cars voor maar

JAARGANG 3 - NR.10

ROB KOCH

R
VOLVO-DESIGNE
MET MG-PASSIE
GE ROVER
NIEUWE DIKKE RAN
FLINK AFGEVALLEN
JAGUAR XJR-S L MET STIJL
SPIERBUNDE

GREATBRITISHCARS.NL

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

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

12X €45,www.greatbritishcars.nl
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A L L

A B O U T

E
H E R I T A G

A N D

M O D E R N

V O L V O ’ S

VOLVO XC60
DE GROTE LEIDER

Volvodrive Magazine voor maar

Ontvang 6 x Volvodrive Magazine + 6 reeds verschenen edities voor €45,-

Volvodrive Magazine is het lijfblad voor de Volvo liefhebber. Wil je een jaar lang elke twee maanden Volvodrive
ve Magazine
ontvangen en ook nog eens 6 reeds verschenen edities cadeau krijgen, ga dan naar www.volvodrivemagazine.nl,
vraag een abonnement aan en vul daarbij achter je naam de actiecode 12XVD in.

www.volvodrivemagazine.nl

DE VOLVO V40

PRIJS € 6,95

RS

ONTMOET Z’N VOOROUDE

850 SUCCESNUMMER
KILOMETER • VOLVO
240 MILJONAIR 1.000.000
HELP MIJN MAN IS KLUSSER
VRIJGEGEVEN • V70R
C70 LAATSTE GEHEIM

BP

