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Een dag vol verrassingen
Met een gemixt arsenaal aan auto’s en een even zo diverse groep deelnemers was de eerste auto-
testdag van Rivierenland Business van dit jaar een feit. Alles werd die dag uit de kast getrokken om 
de zakenauto’s van hun beste kant te laten zien.

Hoewel de lucht grijs en grauw was, waren de deelnemers bij binnenkomst bij de startlocatie 
Moeke Mooren in Appeltern direct optimistisch. Onder het genot van een kop koffie en lekkere 
broodjes werden al gauw de eerste contacten gelegd. Nadat fotograaf Joost Franken iedereen 
met zijn camera had vereeuwigd en men een uitgebreide instructie over onder andere de af te leg-
gen route had ontvangen, vertrok de stoet richting de eerste stoplocatie Hotel Café Restaurant De 
Twee Linden in Beneden-Leeuwen. Een mooie locatie in het hart van Maas en Waal, waar voor de 
nodige versnaperingen was gezorgd. Nadat iedereen de testformulieren uitgebreid had ingevuld, 
ging de tocht naar de Bommelerwaard. Hotel Restaurant De Gouden Molen in Rossum, dat onder 
andere aangesloten is bij Euro-Toques Nederland en tevens de felbegeerde Bib Gourmand in zijn 
bezit heeft, zorgde voor een gastvrije ontvangst met hapjes en drankjes. De laatste locatie die 
bezocht werd, was Theater de Poorterij in Zaltbommel. Hoewel het merendeel van de deelnemers 
de locatie al kende, was het voor veel testrijders een verrassing dat het theater ook diverse zalen in 
huis heeft en dat zakendoen en cultuur hier dan ook hand in hand samengaan. De route vervolgde 
zich weer terug naar Moeke Mooren, waar de chauffeurs nog de gelegenheid kregen een extra 
ritje te maken. Ter afsluiting stond een goed verzorgd buffet klaar. Er werd nog lang nagepraat 
over de geslaagde dag.  
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Zakenautotestdag

De Zakenautotestdag werd mede mogelijk 

gemaakt door:

Locaties:

Moeke Mooren, Appeltern

Hotel Café Restaurant De Twee Linden, 

Beneden-Leeuwen

Hotel Restaurant De Gouden Molen, Rossum

Theater de Poorterij, Zaltbommel

Dealers:

Toyotadealer Jos van Boxtel Den Bosch

Autobedrijf Kardol

Gerritse Tiel

Mulders Autobedrijf

Audi De Waal/De Waal Autogroep

Autobedrijf VEMA Den Bosch
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Deelnemers:

Monique Schaap, AMC Groep 

John Boelhouwer, Boelhouwer Advies Tiel

Roelof Dashorst, Da’s IT services

Ted Lagarde, De Schanse Hoeve

Sven Hagenaars, DNS Marketing

Franz Dostaly, Dostaly Bedrijfs & ICT Advies

Jacques Drost, Drost Transport 

Pieter Elias, Elias Wagenpark Advies

Arnold van Ooijen, Greentech Energy

Rob Velthoven, Helicon

Rob van den Beuken, Lander

Gerard van Duren, Lander

Huib van Loon, Oxonia Lease

Peter Jurriens, Personenvervoer Maas en Waal

Arnold Kielenstijn, Rozenkwekerij Kielenstijn

Anja Kielenstijn, Rozenkwekerij Kielenstijn

Peter de Waal, RTP Elektrotechniek

Joke van de Glind, Securitas

Martin Meijers, TéGéTèl 

David Verhoeff, Tuintrekkers.nl 

Tony Verhoeks, Verhoeks Keukens 
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Zakenautotestdag



specificaties

Merk:  Toyota  

Model:  Auris Touring sports  

Type:  1.8 Hybride Lease +    

Transmissie:  Automaat

Cilinderinhoud:  1.800 

vermogen:  100 kw / 136 PK 

Koppel:  142 NW tussen 2800en 4400 

verbruik:  1 op 20

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 11,2 sec          

Topsnelheid: 180 km/u

uitrusting:  (speciale opties):

 Lichtmetaal velgen  ,verlaagd ,

 vol leder interieur         

verkoopprijs:  €28.830,-            

Leaseprijs :  €  €611,72,- (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs  €18.995,-                                          

informatie:  lucien@josvanboxtel.nl

Huib van Loon: “Een futuristische wagen met 
prettig rijgedrag. Als gezinsauto vind ik ‘m 
ook bijzonder geschikt. Gunstig is het brand-
stofverbruik en de 14 procent bijtelling.”

Ted Lagarde: “Mijn eerste indruk van deze 
auto is goed. Het comfort is dik in orde en 
de afwerking solide. Wanneer ik langer in 
deze wagen zou mogen rijden, zou ik mis-
schien wel over te halen zijn.”

Monique schaap: “Een topper! Hij is zeer 
zeker interessant voor medewerkers op de 
weg. De Auris rijdt comfortabel en dat het 
een automaat is, vind ik een groot pluspunt. 

De prijs en de 14 procent bijtelling maken dit 
model nog aantrekkelijker.”

Gerard van Duren: “De degelijkheid van dit 
model is onbetwist een baanbreker in het 
hybride rijden. De auto voelt in gebruik licht 
aan. Het moderne uiterlijk spreekt mij aan.”

Martin Meijers: “Deze auto gedraagt zich 
soepel in het verkeer. Hij is bovendien fiscaal 
aantrekkelijk. Je krijgt veel auto voor weinig 
geld.”

dealer: ToyoTadealer Jos van BoxTel den Bosch
afgevaardigde tijdens testdag: lucien Peskens
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toyota auris

R i v i E R E N L A N D  B u s i N E s s  |  N u M M E R  2  |  M E i  2 0 1 4



TOYOTA AURIS TOURING

TEST ONZE ZAKELIJKE TOPPERS ZELF!
BIJ JOS VAN BOXTEL

TOYOTA YARISTOYOTA AYGO

AUTOBEDRIJF JOS VAN BOXTEL
Hervensebaan 11 • 5232 JL ’s-Hertogenbosch • Tel. 073 - 649 66 33

Haffertsestraat 21 • 5258 TZ Middelrode • Tel. 073 - 503 29 11
Longobardenweg 21 • 5342 PL Oss • Tel. 0412 - 643355

WWW.JOSVANBOXTEL.NL



specificaties

Merk:  Nissan 

Model:  Qashqai 

Type:  1.5 DCi Tekna 

Transmissie:  Handgeschakeld, 6 versnellingen

Cilinderinhoud:  1.5 

vermogen:  110 pk 

Koppel:  260 nm 

verbruik:  1 op 26  

Acceleratie:  0 tot 100 km/u in 12,4 seconden

Topsnelheid:  180 km/u 

uitrusting:  Navigatie, noodstop functie, lederen 

 bekleding, bi-led koplampen, 

verkoopprijs: €  €32.100,- excl. lak 

Leaseprijs : €  €657,23,- (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €23.050,- 

informatie: www.vema.nl 

John Boelhouwer: “ik ben positief verrast! 
Deze wagen kan zeker aan de Duitse concur-
renten tippen. Het start/stop systeem is 
superhandig bij verkeerslichten. Bovendien 
ziet deze auto er gewoon goed uit.”

Roelof Dashorst: “De navigatie heeft een 
prettige bediening. Hij rijdt goed en is com-
fortabel. De prijs is ook in orde. Er is niets 
mis met deze auto.”

Joke van de Glind: “Een prettige auto met 
een hoge instap en mooie bekleding.”

Jacques Drost: “Een bijzonder aansprekende 
verschijning. Heel plezierig in het rijden door 
de hoge mate van comfort en soepelheid.”

Peter Jurriens: “Een stille en comfortabele 
wagen. Bovendien is de afwerking heel net-
jes. De parkeersensoren reageren vlot.”

Rob van velthoven: “Een model dat ideaal is 
voor mensen die een hoge instap wensen. 
Ook als gezinsauto vind ik ‘m bijzonder 
geschikt door de hoeveelheid ruimte. Hij 
schakelt prima en ziet er goed uit.”

dealer: auToBedriJf veMa den Bosch
afgevaardigde tijdens testdag: lucien Peskens

nissan QashQai

47R i v i E R E N L A N D  B u s i N E s s  |  N u M M E R  2  |  M E i  2 0 1 4



specificaties

Merk:  Opel

Model:  insignia  

Type:  Cosmo 2.0 CDTi 140 pk 

Transmissie:  Handgeschakeld 

Cilinderinhoud:  1956  

vermogen:  140 pk  

Koppel:  350 (380) 1750 - 2500 

verbruik:  Gemiddeld 1 op 27 

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 10,5 seconden 

Topsnelheid:  205 km/u 

uitrusting 

(speciale opties):  Cosmo + pakket / navigatiepakket, rijklaar,  

 reservewiel, achteruitrijcamera, lederen   

 bekleding, AGR speler, 84 kleurenscherm,  

 afl Bi Xenon

verkoopprijs:  €  €41.947,- Diesel vanaf € 30,995,- 

Leaseprijs : €  €655,00, -  (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €27.995,00,- 

informatie:  www.mulders-gm.nl 

Huib van Loon “Met deze auto kun je overal 
voor komen rijden. Hij heeft een goede com-
plete uitrusting en een zakelijke uitstraling.”

Peter de Waal: “Een degelijke middenklasser 
voor het zakelijk segment. Hij maakt een 
robuuste en veilige indruk.”

Pieter Elias: “Het zicht naar achteren vind ik 
enigszins beperkt, de vormgeving van deze 
auto is super.”

David verhoeff: “Wat een bijzonder vormge-
geven model! Het merk Opel spreekt mij 
sowieso wel aan, maar dit is echt een mooie 
auto om te zien!”

Arnold van Ooijen: “Deze auto ligt redelijk 
stil op de weg en is goed afgewerkt. Het lijkt 
mij een uitstekende reisauto.”

Ted Lagarde: “Een representatieve wagen 
die comfortabel rijdt en een nette afwerking 
heeft. voor een gezinsauto is hij denk ik min-
der geschikt.”

Martin Meijers: “De insignia is voorzien van 
goede stoelen en de  hoeveelheid ruimte is 
prettig. ik vind het een complete auto.”

dealer: Mulders auToBedriJf
afgevaardigde tijdens testdag: MarTien daMen

opel insignia
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specificaties

Merk:  Opel 

Model:  Ampera 

Type:   Ampera  

Transmissie:  Automaat 

Cilinderinhoud:  1400  

vermogen:  150 pk / 86 pk benzinemotor 

Koppel:  elektromotor 370 nm, benzinemotor 126,   

 4250 tpm

verbruik:  1,6 liter / 100 km 

Acceleratie:  0 tot 100 in 10 sec  

Topsnelheid:  161 km/u 

uitrusting:  Metaallak, navigatie, parkeersensoren voor  

 en achter, camera 

verkoopprijs: €  €44.575,- 

Leaseprijs :  vanaf €749,-  (full operational, obv. 20.000  

 p/jr, 4 jaar, zonder opties, excl. btw)

vanafprijs: €  €39.900,-

informatie:  www.mulders-gm.nl

Anja Kielenstijn: “Hoewel ik eigenlijk meer 
op zoek ben naar een suv, vind ik dit een 
mooie auto. Hij ligt goed op de weg en heeft 
een luxe interieur. Bovendien klopt de prijs-
kwaliteitverhouding.”

John Boelhouwer: “ik had er al veel over 
gelezen en gehoord, maar wanneer je erin 
rijdt, ervaar je pas echt hoe fantastisch deze 
auto is! Hij heeft een mooie uitstraling en is 
bovendien in diverse sportieve uitvoeringen 
verkrijgbaar.”

Joke van de Glind: “Hij maakt redelijk wat 
geluid, maar deze auto rijdt wel lekker.”

Tony verhoeks: “Deze auto rijdt een beetje 
Amerikaans. Hij zweeft over de weg als een 
vliegend tapijt. Wil je maatschappelijk ver-
antwoord overkomen dan is deze auto een 
aanrader. ik ben erg benieuwd naar de door-
ontwikkeling van dit model.”

Franz Dostaly: “Dit is echt een auto voor de 
liefhebber. De afwerking is mooi en ik ben 
onder de indruk van het vernieuwende 
design.”

Rob van den Beuken: “Deze auto glijdt over 
de weg! Hoewel wellicht wat aan de prijzige 
kant, vind ik deze auto wel heel mooi.”

dealer: Mulders auToBedriJf
afgevaardigde tijdens testdag: MarTien daMen
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opel ampera
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specificaties

Merk:  Škoda  

Model:  Octavia Combi 

Type:  Greenline Businessline 

Transmissie:  Handgeschakeld 

Cilinderinhoud:  1598 (cm3) 

vermogen:  81kw/110pk 

Koppel:  250nm / 1.500-3.000 

verbruik:  1 op 31  

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 10,6 seconden

Topsnelheid:  206 km/u 

uitrusting 

(speciale opties): Maxi dot kleurendisplay, sunset,   

 Dab (digitale radioontvangst)

verkoopprijs: €  €27.980,00,- 

Leaseprijs : €  €599,00,- (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €27.150,- 

informatie:  www.dewaalautogroep.nl

sven Hagenaars: “Deze auto heeft weinig 
toeters en bellen, maar de afwerking is 
goed. Er is veel ruimte aanwezig en ook de 
bijtelling is in orde. Met deze auto krijg je 
veel voor weinig.”

Arnold Kielenstijn: “De skoda Octavia rijdt 
als een trein: hij stuurt licht en rustig en het 
overzicht dat je erin hebt is uitstekend. ik zou 
deze auto zeker kunnen overwegen.”

Peter Elias: “Een zakenauto met weinig poes-
pas. Het dashboard is overzichtelijk en de 
motor is stil. Je krijgt veel auto voor een 
beperkt budget. Bovendien is de 14 procent 
bijtelling super.”

Tony verhoeks: “Dit merk heeft een flinke 
inhaalslag gemaakt. De campagne ‘volg de 
skodarijder’ vind ik briljant. Ten opzichte van 
zijn voorganger is dit model er flink op voor-
uit gegaan. Met name bij het drempelge-
drag.”

Monique schaap: “Hij is zakelijk interessant, 
vanwege de lage bijtelling. Ook de ruime zit 
en het laadvermogen zijn pluspunten. Een 
prima auto dus.”

Franz Dostaly: “voor een gezin met kinderen 
vind ik deze auto ook geschikt. Het rijgedrag 
is goed en het comfort en de representativi-
teit redelijk.”

dealer: de Waal auTogroeP
afgevaardigde tijdens testdag: vincenT Balk

Škoda octavia comBi
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specificaties

Merk:  volkswagen 

Model:  Tiguan 

Type:  R-line 2.0 TDi 

Transmissie:  Automaat 

Cilinderinhoud:  2.0  

vermogen:  140 pk 

Koppel:  320nm – 1.750 t/min 

verbruik:  1 op 16,7  

Acceleratie:  0 tot 100 in 10,2 sec  

Topsnelheid:  188 km/u 

uitrusting:  4 wiel aandrijving ‘4-motion’, panorama-  

 dak, Xenon / led verlichting, lederen interi - 

 eur, R-line pakket 

verkoopprijs: €  €52.950,- (bouwjaar 2013) 

Leaseprijs :  vanaf €559,- (full operational, obv. 20.000   

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €29.990,-

informatie:  www.dewaalautogroep.nl

Arnold Kielenstijn: Hierin rijd je niet, maar je 
gaat! Wanneer je hierin rijdt, lijkt het alsof je 
over de weg glijdt. Bovendien is de wagen 
ontzettend ruim en heeft hij een chique uit-
straling. ik zou deze auto zeker kunnen over-
wegen, wanneer ik weer op zoek naar een 
nieuwe wagen ben.

Anja Kielenstijn: “ik vind de volkswagen 
Tiguan een hele fijne auto om in te rijden. 
Dat het een automaat is vind ik erg fijn, 
vooral op de langere trajecten. 
Onopgemerkt duw je het gaspedaal ietsje 
harder in, wanneer je in deze wagen rijdt. 
Het uiterlijk mag van mij nog wel ietsje stoer-
der.”

Tony verhoeks:  Een echte ‘Divorce-auto’. Je 
hebt goed zicht op al het vrouwelijk schoon 
wat langs de weg loopt, dankzij de hoge zit. 
Bovendien is de auto stoer en robuust. Door 
alle premium toevoegingen is de prijs wat 
aan de forse kant. Maar af en toe mag je 
jezelf natuurlijk best verwennen!”

Peter Jurriens: “voor mijn bedrijf dat gespe-
cialiseerd is in personenvervoer is deze auto 
minder geschikt, maar ik ben wel positief 
over deze auto. Het is een nette wagen en 
eigenlijk is er niets op aan te merken. Het 
merk volkswagen spreekt mij bovendien 
aan. ik rijd zelf namelijk een volkswagen 
Phaeton.”

dealer: de Waal auTogroeP
afgevaardigde tijdens testdag: luc BeauMonT
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volkswagen tiguan
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Tiel -  Marconistraat 13  -  0344 - 613 211
Gorinchem -  Bannepoort 4  -  tel. 0183 - 40 75 55
Culemborg -  Rijksstraatweg 12  -  0345 - 516 211
Geldermalsen -  D.J. van Wijkstraat 9  -  0345 - 571 900
Vianen -  Sportlaan 5  -  0347 - 374 410
Druten -  Koekoek 23  -  0487 - 597 240
Zaltbommel -  Van Voordenpark 2  -  0418 - 681 222
Leerdam -  Energieweg 8  -  tel. 0345 - 63 80 60
ŠKODA Gorinchem -  Dr. van Stratenweg 1  -  0183-641050
Audi De Waal Geldermalsen -  De Ooyen 17  -  0345 - 820 020

Sterk met ieder merk
in de zakelijke markt

Leaseaanbieding nu € 665 per maand

De Volkswagen Golf Bluemotion Edition 40 1.6 TDI vanaf € 30.000

Prijzen zijn incl. BTw en BPM, excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijzen o.b.v. full operational lease, 48 mnd. en 30 000 km. per jaar.

Leaseaanbieding nu € 615 per maand

Leaseaanbieding nu € 825 per maand

www.almn.nl

www.dewaalautogroep.nl

De Škoda Superb 1.6 TDI Greenline Active Businessline vanaf € 27.990

Bijtelling 14%

Bijtelling 20%

Bijtelling 20%

Nu met
maar liefst
€ 4.400
voordeel

De Audi A4 2.0 TDI Ultra Business Edition vanaf € 39.400

14062_Desaiga  28-4-2014  13:36  Pagina 1



specificaties

Merk:  Audi  

Model:  A3 G – Tron  

Type:  Pro-line s 

Transmissie:  Automaat

Cilinderinhoud:  1400  

vermogen:  110 pk 

Koppel:  200 nm 

verbruik:  1 op 20, 5,0 /100 km.  

Acceleratie:  0 tot 100 km/u in 10,8 seconden

Topsnelheid:  197 km/u 

uitrusting:  Navigatie Plus, Audi Connect, schakel pad- 

 dels, parkeersensoren achter

verkoopprijs: €  €39.950 - 

Leaseprijs : €  €699,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4   

 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €28.900- (14 procent bijtelling) 

informatie:  www.dewaalautogroep.nl

Peter de Waal: “veel kwaliteit en veel rijcom-
fort. Het interieur ziet er bovendien goed uit. 
Een mooie zakelijke auto, waarmee je prima 
voor de dag bij klanten kunt komen.”

David verhoeff: “Een bijzonder fraai afge-
werkte degelijke en fijne auto met een per-
fecte transmissie. Ook fiscaal is hij zeer aan-
trekkelijk.”

Arnold van Ooijen: “Deze auto is sportief en 
heel goed afgewerkt. Perfect voor jonge 
mensen!”

Gerard van Duren: “Een auto die zeer 
geschikt is voor de sportieve rijder. 
Bovendien is hij degelijk afgewerkt en rijdt 
hij comfortabel.”

Rob van velthoven: “Niet de goedkoopste 
auto, maar je krijgt er wel iets voor terug. 
uitstraling, klasse en geen enkel rammeltje. 
Hiermee kun je voor de dag komen, terwijl je 
ook nog eens milieuvriendelijk bezig bent.”

Martin Meijers: “Een schitterende sportieve 
auto met grote souplesse.”

dealer: audi de Waal
afgevaardigde tijdens testdag: huuB van eck
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specificaties

Merk:  Ford  

Model:  s-Max 

Type:  1-6 160 pk platinum 

Transmissie:  Handgeschakeld

Cilinderinhoud:  1.6 L 

vermogen:  160 pk 

Koppel: 2 40 nm 

verbruik:  14,7 of 6,81 op 100 km. 

Acceleratie:  0 tot 100 km/u in 9,8 seconden

Topsnelheid:  204 km/u 

uitrusting:  Bi-Xenon koplampen, alcantara lederen   

 bekleding, keyless entry, navigatiescherm,  

 acheruitrijcamera

verkoopprijs: €  €40.458, 70 - 

Leaseprijs : €  €839,90,- (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €37.995- 

informatie:  www.ford-gerritse.nl

Peter de Waal: “Hiermee krijg je veel auto 
met veel mogelijkheden voor een aantrekke-
lijke prijs. Hij is ruim, heeft een goed rijge-
drag en een nette afwerking. Ook een ideale 
gezinsauto.”

Roelof Dashorst: “Wat een robuuste mooie 
auto! Hij rijdt comfortabel en is zeer com-
pleet. Bovendien heeft dit model een pret-
tige wegligging.”

Jacques Drost: “Deze auto heeft een goede 
uitstraling en is ook uitstekend inzetbaar 
voor een gezin of voor bijvoorbeeld verhui-
zingen.”

Peter Jurriens: “Deze wagen is zeer geschikt 
als taxiauto, mits het een Diesel is. Hij heeft 
een zeer makkelijke en ruime instap. Wij heb-
ben er zelf een aantal in gebruik.”

Gerard van Duren: “Een respresentatieve 
zaken/gezinsauto die voorzien is van veel 
luxe. Het interieur mag voor mij persoonlijk 
iets minder opvallend.”

Rob velthoven: “Deze auto suist heel fijn 
over de weg. Het comfort is fantastisch, 
evenals de afwerking. voor de prijs krijg je 
enorm veel. De audio-installatie is bovendien 
heel goed. Kortom de perfecte zakelijke reis-
auto!”

dealer: gerriTse Tiel
afgevaardigde tijdens testdag: riJk Wesselo

ford s-max
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specificaties

Merk:  Mazda

Model:  6 sedan

Type:  sKYACTiv-D 150 PK GT-M

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 2.2 liter - 2.191 cc

vermogen: 110 kW / 150 PK

Koppel: 380 / 2.000 toeren per minuut

verbruik:  (1 op 23.8) 

Acceleratie:         0 tot 100km/u in 9.2 seconden

Topsnelheid: 210 km/u

uitrusting: GT-M, o.a. 19” lichtmetalen velgen, leder,   

 Bose muziekinstallatie, Keyless Go

verkoopprijs:  €39.990,-

Leaseprijs :  €903,64 (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4  

 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €29.190,-

informatie: www.mazda-gerritse.nl

sven Hagenaars: “voor een persoon die veel 
trekkracht zoekt, is dit de aangewezen auto. 
Hij rijdt comfortabel en heeft een goede rij-
stijl. Hiermee krijg je veel auto, zeker in deze 
klasse.”

Arnold Kielenstijn: “Een prachtige wagen 
met een mooie uitstraling. Hij is groot voor 
zijn prijs. Hiermee kun je indruk maken. voor 
mij is hij het overwegen waard.”

Joke van de Glind: “Hij is mooier en comfor-
tabeler dan ik had verwacht! De bekleding 
vind ik super.”

Monique schaap: “Deze auto scoort bij mij 
boven verwachting. Het is een ruime, solide 
wagen, waardoor het tevens een leuke 
gezinsauto is met genoeg laad- en been-
ruimte.”

Franz Dostaly: “Dit model is heel representa-
tief. Bovendien is er veel geïnvesteerd in vei-
ligheid aan boord.”

dealer: gerriTse Tiel
afgevaardigde tijdens testdag: ferdie sTrik

mazda 6
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NET
TO BIJTELLING

PER MAAND

 VANAF

De Mitsubishi Outlander PHEV 
vanaf € 39.990*
*Exclusief bijkomende kosten à € 1.463,70

Geen verkooppraatjes.
Wel gewoon de meest gekochte SUV van 2013.

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, exclusief metallic lak, recyclingbijdrage, kentekenleges en kosten rijklaarmaken 
af-Amstelveen.  Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. 
Wijzigingen voorbehouden.

PER MAAAAA ND

Brandstofverbruik: 1,9 l/100km 
CO2-uitstoot: 44 g/km

KARDOL AUTOBEDRIJF
Stephensonstraat 21,

4004 JA TIEL,
Tel. 0344 - 63 05 00, WWW.AUTO-KARDOL.NL

id7_MI14160_2678802_002.indd   1 29-4-2014   13:46:02



specificaties

Merk:  Honda

Model:  Civic Tourer 

Type:  1.6 iDTEC Executive 

Transmissie:  6 handgeschakeld 

Cilinderinhoud:  1597 

vermogen:  88kw 120pk 

Koppel:  300 nm 

verbruik:  1 op 25,6 

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 10,5 seconden 

Topsnelheid:  195 km/u 

uitrusting 

(speciale opties): Adas1 veiligheidspakket €€990,00,-

 HDD-navi €1.590,00,- , pearl lak€€660,00,- 

verkoopprijs:  €32.390,00,- 

Leaseprijs :  €736,00, -  (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €25.590,00,-

informatie:  www.auto-kardol.nl  

Frans Dostaly: “Deze auto is heel geschikt 
voor lange afstanden en door de ruimte die 
aanwezig is ook heel geschikt voor een 
gezin. De afwerking is goed, evenals het 
comfort. Bovendien vind ik ‘m scherp 
geprijsd.”

sven Hagenaars: “Dit model heeft een pit-
tige rijstijl en is voorzien van alle denkbare 
luxe. Fijn is de grote kofferbak. De bijrijder 
heeft voldoende ruimte, maar wat mij betreft 
mag er bij de bestuurder ook meer ruimte.”

Huib van Loon: “Dit is een zeer ruime auto 
met een bijzonder futuristische vormgeving. 
De afwerking is keurig en modern vormge-

geven. De uitvoering waar ik in gereden heb 
is zeer compleet en daardoor iets duurder in 
aanschaf.”

Pieter Elias: “Hij maakt een solide indruk en 
rijdt stil. Het dashboard mag van mij per-
soonlijk iets rustiger in uitvoering. Wanneer 
je ermee rijdt, ben je verkocht.”

David verhoeff: “De ruimte die je makkelijk 
in kunt delen is superhandig voor de actieve 
bestuurder. Bovendien is hij relatief voorde-
lig en zeer compleet. Mooi zijn de elektroni-
sche veiligheidsgadgets.”

dealer: auToBedriJf kardol
afgevaardigde tijdens testdag: MaTThiJs van Maarseveen
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specificaties

Merk:  Mitsubishi 

Model:  Outlander 

Type:  2.0 PHEv instyle Plus 

Transmissie:  Automaat 

Cilinderinhoud:  1998  

vermogen:  203 PK 

Koppel:  332 Nm 

verbruik:   1 op 52 

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 11 seconden 

Topsnelheid:  170 km/h (Elektrisch 125 km/h) 

uitrusting 

(speciale opties): Geen 

verkoopprijs: €51.990,00,- 

Leaseprijs: €  €865,00,- (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

vanaf Prijs: €  €39.990,00,-  

informatie:  www.auto-kardol.nl

Peter de Waal: “Dit is een nette auto om 
mee bij klanten te komen. Bovendien rijdt hij 
snel en comfortabel en is de afwerking mooi. 
Een echte groene en fiscaal aantrekkelijke 
wagen.”

John Boelhouwer: “Dankzij de overheidsti-
mulans zakelijk gezien een zeer aantrekke-
lijke auto. Hij heeft bovendien een mooi 
sportief uiterlijk en is veelzijdig in gebruik.”

Roelof Dashorst: “De Outlander is fiscaal 
aantrekkelijk en heeft goede rijeigenschap-
pen. Hij stuurt goed en ligt lekker op de 
weg.”

Arnold van Ooijen: “ik zou deze auto zeker 
aanbevelen. De prijs is goed, evenals de vei-
ligheid, afwerking en het comfort.”

Jacques Drost: “Deze wagen ziet er woest 
aantrekkelijk uit! Het rijgedrag kan wat mij 
betreft nog ietsje beter maar voor de rest is 
het een prima auto.”

Peter Jurriens: “Belastingtechnisch is dit 
model zeer interessant voor de zakelijke rij-
der. Je voelt je bovendien veilig in deze auto. 
Het comfort is redelijk.”

dealer: auToBedriJf kardol
afgevaardigde tijdens testdag: cyrian van saane

mitsuBishi outlander
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Like, volg en check 
Rivierenland Business

www.facebook.com/rivierenlandbusiness

voor de dagelijkse nieuwsupdates, winacties en andere interes-
sante informatie voor en door regionale ondernemers. Praat 
mee en geef je mening!

@RvrnlndBusiness

volg ons voor het laatste regionale nieuws en updates rondom 
onze evenementen. Of geef feedback op het magazine.

https://www.linkedin.com/groups/Rivierenland-Business

voor de laatste updates rondom onze evenementen en korte 
terugblikken. Leden van de Rivierenland Business-groep zijn zelf 
ook meer dan welkom om items te posten!

www.rivierenlandbusiness.nl

De digitale thuishaven van het magazine waar alles samenkomt. 
Hier kunt u al alle online edities raadplegen en het laatste 
nieuws uit de regio lezen. uw nieuws ook op de site? Mail dan 
naar jessica@vanmunstermedia.nl
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Wilt u onze In Beeld ontvangen?
Vraag ‘m aan op www.g2o.nl

Reclame maken is wat anders dan 

herrie maken. En helemaal wat 

anders dan napraten. Als onder-

nemer moet u met een origineel 

verhaal komen. Uw eigen verhaal. 

Net zolang, tot het een herkenbaar 

geluid wordt in uw markt. Met een 

strategisch plan en creatief concept 

leggen we daarvoor de basis. Zo 

wordt uw onderscheidende kracht 

voor iedereen zichtbaar. Als u geen 

naprater zoekt, zou u eens met 

Gijs Huisman moeten praten. Gijs 

van G2O, het bureau voor ’n sterke 

campagne.

verboden zou 
moeten worden 
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