
Bedrijfswagen rivierenland

women on wheels



Vrouwen staan hun mannetje
Dat alleen mannen goede chauffeurs zijn werd op 5 juni ontkracht door de deelnemers van 
de Women on Wheels autotestdag van Rivierenland Business. Met het grootste gemak 
bestuurden de vrouwelijke deelnemers onder andere een snelle Golf (211 pk) en een stoere 
Range Rover. 

Rivierenland Business was positief verrast door de opkomst van de allereerste autotestdag voor 
vrouwen. In groten getale waren diverse dames naar Landgoed Groenhoven in Bruchem afgereisd 
om de auto’s die de dealers uit de regio voor hen hadden klaargezet aan een kritische blik te 
onderwerpen. Bij Landgoed Groenhoven stond een heerlijke lunch te wachten en werd uitgebreid 
instructies over de testdag gegeven. Na op de gevoelige plaat te zijn vastgelegd door fotograaf 
Karim de Groot voor het prachtige pand van Landgoed Groenhoven, toog de stoet naar de eerste 
stoplocatie: De botanische theetuin Tea for two in Buurmalsen. Een bijzondere plek waar de deel-
nemers tussen een oase van planten en bloemen hun testformulieren konden invullen onder het 
genot van een kopje thee en vers gebakken taart. De deelnemers werden vervolgens verwacht bij 
IJssalon Ohlala in Beneden-Leeuwen. Het ijs, dat iedere dag vers bereid wordt in de ijssalon, liet 
iedereen zich goed smaken. Vervolgens vertrok iedereen naar Eeterij de Pont in Maasbommel. 
Hoewel het voor het mooie panoramaterras op dat moment helaas te slecht weer was, bood het 
restaurant zelf ook een adembenemend uitzicht over het water. Aan het einde van de dag was het 
weer tijd om terug te keren naar Landgoed Groenhoven, waar de deelnemers een extra ritje kon-
den maken in de auto van hun voorkeur. De dag werd afgesloten met een high-tea. Er werd nog 
lang nagepraat en genetwerkt. Voordat de deelnemers huiswaarts gingen kreeg iedereen een 
goed gevulde goodiebag mee. Iedereen was het er roerend over eens dat het een geslaagde dag 
was. Wat Rivierenland Business betreft is het dan ook beslist niet de laatste keer dat we een auto-
testdag speciaal voor vrouwen georganiseerd hebben!

WoMen on Wheels autotestDaG

De Zakenautotestdag werd mede mogelijk 

gemaakt door:

Locaties:

Eeterij de Pont

Landgoed Groenhoven

Theetuin Tea for Two

IJssalon Ohlala

Dealers:

Autobedrijf Jos van Boxtel

Autobedrijf  Van Tilborg

Autobedrijf Vema

The Adventure

Bert Story

Bochane Fiat

Bochane Hyundai

Ford Ardea Auto

De Waal Autogroep

Visscher Gorinchem
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Deelnemers:

Anette Leliveld – Alideas

Monique Blume – Balansvisie

Toos Spronk – Beflex-it Office Support

Marit van der Helden – Bouwbedrijf van der Helden

Esther Nieuwpoort – Esthic, etalagebureau

Laila Mussert – Eten in de Bogaart

Nancy van der Heide – Fi-Nance

Anke Garstman – G & O Verstegen

Joanna van Vliet – Groene Winkel

Chantal Krol – Hol – Krol Reizen

Lida de Greef – Monteba Accountants en Adviseurs

Franca Duitscher – Omedi Arbozorg

Coby Obels – Omedi Arbozorg

Ursula Koehorn – Ouwehand Bouw

Silvia de Vree – P.G. Kusters BV

Ingrid Kusters -  van de Akker – P.G. Kusters BV

Anja Kielenstijn – Rozenkwekerij Kielenstijn

Paulien Beitschat – Sto Isoned bv

Monique Koopmans – Studio Stimuli

Eveline van Gemert – Ultimate Promotion Partner

Ariane van Geloven  - Ulimate Promotion Partner

Wendy van der Horst – Van der Horst Bedrijfsmakelaardij

Sophia Slijkhuis – Van Leeuwen Auto’s

Rienske de Mooij – Van Leeuwen Auto’s

Anja Hol – Ziekenhuis Rivierenland
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Deze testdag werd mede mogelijk gemaakt door:



specificaties

Merk:  Audi 

Model:  A3 Cabriolet 

Type:  Ambition 

Transmissie:  6-versnellingenn, handgeschakeld 

Cilinderinhoud: 1.395 cc 

Vermogen: 140 pk (103kW)

Koppel: 250 bij 1.500-3.500 toeren per min. 

Verbruik: 1 op 20 

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 9,1 sec 

Topsnelheid:  218km/h 

uitrusting: ProLine Plus

Verkoopprijs: €44.495,- 

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

 4 jaar, excl. btw

Vanafprijs: €36.000,- 

Informatie:  www.audidewaal.nl, 

 bmonster@audidewaal.nl

Annette Leliveld: “Deze auto rijdt lekker. Ik 
heb op dit model helemaal niets aan te mer-
ken!”

Nancy van der Heide: “De Audi A3 heeft een 
sportieve uitstraling, een goede wegligging 
en trekt snel op. Hij is voorzien van een 
mooie navigatie.”

Monique Koopmans: “Wat een mooi model! 
Hij is super afgewerkt, heeft een prettige zit, 
voelt degelijk en stuurt makkelijk.”

Ariane van Geloven: “Hierin heb je behoorlijk 
veel ruimte voor een cabrio. Er kunnen zelfs 
passagiers achterin. Hij is mooi afgewerkt, 
compleet en overzichtelijk en heeft een 
goede zit. Een blitse auto!”

Chantal Krol – Hol: “Audi heeft een goed 
imago. De wegligging is dan ook super; hij 
trekt snel op en is erg stabiel. Het is een 
snelle chique auto.”

Laila Mussert: “Alles aan deze auto is goed. 
Wat een uitstraling, ik zou ‘m zo inwisselen 
voor mijn eigen auto!”

dealer: Audi de WAAl GeldermAlsen
afgevaardigde tijdens testdag: BoB monster
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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
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specificaties

Merk:  Volkswagen

Model:  Golf cabrio

Type:  GTI 210pk  6-DsG

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.000 cc

Vermogen: 211pk

Koppel: 280Nm

Verbruik:  1:13

Acceleratie:  0 tot 100 in 7,3 sec.

Topsnelheid: 235 km/h

uitrusting: Automaat, 18inch velgen, Xenon,   

 Parkeersensoren, Dynamic Drive Control,   

 Europa

Verkoopprijs:  €34.950,- incl. btw., bouwjaar 2012

Leaseprijs:  €519,- excl.btw (full operational, obv.   

 20.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €29.650,- incl. btw en bpm.

Informatie: www.dewaalautogroep.nl

 lbeaumont@dewaalautogroep.nl 

Joanne van Vliet: “Deze Golf rijdt goed en zit 
heerlijk. De uitstraling is mooi. Ik zou mijn 
auto zo inruilen voor dit model. Wel mag de 
instap wat hoger.”

Marit van der Helden: “Het rijcomfort en de 
snelheid van deze auto zijn top! De afwer-
king en uitstraling vind ik heel mooi. De stoe-
len zitten lekker.”

Anja Hol: “In één woord: mooi! Hij rijdt heer-
lijk en relaxt en heeft een handige achteruit-
rijcamera. Hij trekt snel op en heeft een 
sportieve uitstraling.”

Toos spronk: “Een snelle en sportieve auto 
met een leuke uitstraling. Voor de mooie uit-
straling zou ik ‘m zo aanschaffen.”

Rienske de Mooij: “De snelheid is absoluut 
het pluspunt van deze wagen. Hij heeft 
bovendien een fraaie uitstraling en goed 
comfort.”

Franca Duitscher: “Wat opvalt aan deze Golf 
is de opvallende kleur, de mooie velgen, het 
mooie interieur en het duidelijke display. Hij 
rijdt bovendien geruisloos en soepel.”

dealer: de WAAl AutoGroep
afgevaardigde tijdens testdag: luc BeAumont

volkwagen golf caBrio
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specificaties

Merk:  Toyota 

Model:  Yaris 

Type: 1.5 Hybride Aspiration 

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1500 cc 

Vermogen: Benz motor 55 kW ( 74 pk ) 

 Electromotor : 45 kW ( 61 pk ) 

Koppel:  Benz motor 111 Nm  

 Electromotor 196 Nm 

Verbruik:   1 op 20 

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 11.8 sec 

Topsnelheid:  175 km/h  

uitrusting: Aspiration uitvoering 

Verkoopprijs:  €19.050,- 

Leaseprijs: €415,80 (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw

Vanafprijs: €12.850,- 

Informatie: Lucien@josvanboxtel.nl

Ariane van Geloven: “In deze auto heb je 
rondom een goed zicht. Fijn is de achteruit-
rijcamera. Wel mag hij van mij persoonlijk 
een wat meer moderne uitstraling hebben.”

silvia de Vree: “De Toyota Yaris rijdt prima, 
maar is wel wat aan de kleine kant. Ik moet er 
bovendien aan wennen dat je hem bijna niet 
hoort.”

Monique Blume: “Het absolute pluspunt aan 
deze auto, is dat hij zuinig rijdt.”

Eveline van Gemert: “Deze auto mag van mij 
persoonlijk een meer sexy uitstraling krijgen. 
De bijtelling die deze auto heeft en het lage 
verbruik vind ik de absolute pluspunten.”

Lida de Greef: “Ik moet erg wennen aan een 
automaat, maar heel prettig vind ik de 
camera die in de auto aanwezig is.”

ursula Koehoorn: “Wanneer je deze auto 
aanschaft, weet je dat de prijs-kwaliteitver-
houding dik in orde is.”

dealer: AutoBedrijf jos vAn Boxtel s-‘HertoGenBoscH B.v.
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specificaties

Merk:  Land Rover

Model:  Range Rover Evoque

Type:  eD4 Dynamic Business Edition

Transmissie: Handgeschakeld    

Cilinderinhoud: 2.200 cc

Vermogen: 150 pk

Koppel: 380 Nm

Verbruik:  1 op 20

Acceleratie:  0 tot 100 in 11,2 sec.

Topsnelheid: 180km/h

uitrusting: Panoramadak, Black Pack, Climate Pack

Verkoopprijs:  €54.900,-

Leaseprijs :  €950,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €44.800,-

Informatie: www.the-adventure.nl 

silvia de Vree: “Dit is een verrassend ruime 
auto met een fijn comfort. Prettig is ook de 
hoge instap. Mooi is de luxe afwerking en de 
ruimtelijkheid door het grote raam. 
Minpunten heb ik nog niet ontdekt. Hij 
behoort bij mij dan ook tot de kanshebbers.”

Esther Nieuwpoort: “De looks zijn mooi en 
hij biedt meer ruimte dan verwacht. De prijs 
viel mij mee. Een kanshebber!”

Toos spronk: “Geen doorsnee uitstraling! 
De afwerking is goed en de prijs-kwaliteit-
verhouding is in orde.”

Monique Blume: “Pluspunten zijn het com-
fort en de hoge instap. Hij kost wat, maar ik 
zou ‘m zo inruilen voor de auto waar ik nu 
mee rijd.”

ursula Koehoorn: Wat een fijne auto! Hij is 
supergroot en rijdt rustig.”

Wendy van der Horst: “De Range Rover 
Evoque is mijn favoriet van de dag! Echt 
helemaal goed qua formaat, afwerking en 
stoere maar niet over de top uitstraling.”

dealer: tHe Adventure
afgevaardigde tijdens testdag: erik dAniëls

range rover evoque
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specificaties

Merk:  Hyundai 

Model:  IX35 

Type:  style 

Transmissie:  Handgeschakeld 

Cilinderinhoud: 1600 cc

Vermogen:  135 pk 

Koppel:  165 Nm 

Verbruik:  1 op 17,2 

Acceleratie:  0 tot 100 in 11,1 sec.

Topsnelheid:  182/h 

uitrusting: Navigatie, skid plates, LED verlichting

Verkoopprijs:  €33.445,- 

Leaseprijs: €619,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs:  €25.995,- 

Informatie: www.bochane.nl

Joanna van Vliet: “De hoge instap van deze 
auto is heel prettig. De uitstraling en de prijs 
zijn goed.”

Marit van der Helden: “Hoewel deze auto 
niet het meest sportieve uiterlijk heeft, voelt 
hij wel goed, degelijk en veilig aan.”

Anja Hol: “Dit model heeft een degelijke uit-
straling en een mooi overzichtelijk dash-
board. Wel mag de navigatie van mij per-
soonlijk ingesproken worden door een 
andere stem.”

Anja Kielenstijn: “Het design van het dash-
board is eenvoudig, maar hij voelt wel heel 
veilig en heeft een goede wegligging. Ik vind 
‘m een sportief uiterlijk hebben.”

Toos spronk: “Hij is mooi afgewerkt, heerlijk 
hoog en biedt een goed overzicht. Ik mis 
alleen nog wat power, maar hij is wel gunstig 
geprijsd.”

sophia slijkhuis: “Persoonlijk let ik bij een 
auto altijd op model, kleur en snelheid. 
Hoewel deze wagen minder vermogen 
heeft, vind ik ‘m wel heel comfortabel.”

dealer: BocHAne HyundAi tiel
afgevaardigde tijdens testdag: rodjo cHristiAn

hyundai iX35
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specificaties

Merk: Fiat  

Model:  500s 

Type: 500s 

Transmissie:  Handgeschakeld

Cilinderinhoud:  875 cc

Vermogen:  80 pk 

Koppel:  59 Nm 

Verbruik:   1 op 26,3

Acceleratie:  0 tot 100 in 11 sec 

Topsnelheid:  173km/h 

uitrusting: Navigatie, sportstoelen, 16 lichtmetalen 

 velgen. 

Verkoopprijs: €18.222,70 rijklaar. €

 €16.895,- zonder aflevering kosten en lak 

Leaseprijs:  €355,- (op basis levering voor 30-06-14) 

 (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar,   

 excl. btw)

Vanafprijs  €13.995,- 

Informatie: www.bochane.nl

Ariane van Geloven: “Hij heeft een sportief 
rijgedrag en kan daarom goed mee in het 
verkeer. Dit model is overzichtelijk en prak-
tisch. Voor lange afstanden wellicht wat min-
der geschikt, maar wat een leuke stadsauto!”

Chantal Hol – Krol: “Hoewel mijn persoon-
lijke voorkeur uitgaat naar een grotere auto, 
vind ik dit wel een leuk klein autootje met 
toch verrassend veel bagageruimte.”

Monique Koopmans: “Voor mij persoonlijk is 
hij te klein, maar deze wagen ziet er vrolijk en 
sportief uit.”

Nancy van der Heide: “Deze auto is ontzet-
tend wendbaar en is voorzien van leuke 
details.”

Eveline van Gemert: “Hij heeft meer ruimte 
en comfort dan ik had verwacht. Wij hebben 
een exclusief car wrap bedrijf en deze auto 
leent zich er uitstekend voor om in een 
opvallende kleur te laten wrappen!”

Rienske de Mooij: “Dit model heeft een 
mooie uitstraling en de afwerking is goed. 
Bovendien rijdt hij comfortabel. Ik zou mijn 
huidige auto best in willen ruilen voor dit 
model.”

dealer: BocHAne fiAt tiel
afgevaardigde tijdens testdag: rodjo cHristiAn
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specificaties

Merk:  Ford  

Model:  Fiesta

Type:  1.0 Ecoboost 74kW / 100 pk

Transmissie: Handgeschakeld    

Cilinderinhoud: 998 cc

Vermogen: 100pk / 74 kW

Koppel: 170 Nm

Verbruik:  4,3 L op 100 Km  

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

Topsnelheid: 180km/h

uitrusting: Navigatiesysteem met sYNC smartphone-

 koppeling(bluetooth+voicecontrol, 

Verkoopprijs:  €16.645,00 excl. eventuele opties en   

 rijklaarmaakkosten 

Leaseprijs: €325,00 (excl. brandstof) (full operational,   

 obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: De Ford Fiesta style 65pk 3-drs is leverbaar          

 vanaf €13.895,00

Informatie:  www.ardeaauto.nl 

 

Joanne van Vliet: “Het comfort en het rijge-
drag vind ik heel positief aan deze auto. Ik 
heb niet echt minpunten kunnen ontdekken 
aan deze wagen.”

Marit van der Helden: “Dit was ooit mijn eer-
ste auto. Hij rijdt prima; lekker vlot en com-
fortabel. Ik vind het een leuk model.”

Toos spronk: “De Ford Fiesta heeft een 
sportieve uitstraling, rijdt comfortabel en is 
mooi afgewerkt. Hij zit bovendien lekker 
hoog. Een prima auto in zijn prijsklasse!”

Franca Duitscher: “Door het gebruik van 
chroom, heeft de Fiesta een mooi interieur. 
Hij zit bovendien heerlijk.”

Paulien Beitschat: “Deze wagen rijdt verras-
send pittig! De navigatie vond ik wel wat las-
tiger om in te stellen.”

dealer: ford ArdeA Auto GorincHem
afgevaardigde tijdens testdag: dAnny de Groot

ford fiesta
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specificaties

Merk:  Ford 

Model:  C-Max Compact 

Type: Ecoboost Edition Plus 

Transmissie: Handgeschakeld 

Cilinderinhoud: 1000 cc 

Vermogen: 125 pk 

Koppel: 170 Nm 

Verbruik:  1 op 19,6 (fabrieksopgave) 

Acceleratie:  0 tot 100km/u in 11,4 sec 

Topsnelheid: 187 km/h

uitrusting: Lak, Panther Black, 18 inch lichtmetalen 

 velgen Privacy Glass rondom

Verkoopprijs:  €28.745,- excl. rijklaarmaak-kosten

Leaseprijs:  €509,48,- (full operational, obv. 20.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw) 

Vanafprijs: €25.495,- EcoBoost Plus Edition  

Informatie: www.ardeaauto.nl

Laila Mussert: “Dit model is ontzettend 
groot, waardoor je er heel veel spullen in 
kwijt kunt. Bovendien heeft hij aardig wat 
toeters en bellen. Persoonlijk mag dit model 
voor mij wel iets minder ‘netjes’.”

Chantal Krol-Hol: “Het dashboard lijkt op 
een landkaart, zoveel knopjes zitten erop. Je 
hebt veel bagageruimte. Van mij mag de 
auto wel iets spannender qua uitvoering. De 
prijs is in verhouding met wat je krijgt.”

Anke Garstman: “Een echte familieauto 
waarmee je op vakantie kunt. Hij rijdt com-
fortabel en wekt een veilige indruk. De stoe-
len zitten bovendien erg lekker.”

Monique Koopmans: “Deze auto zit plezierig 
en stuurt makkelijk. Voor mij persoonlijk is dit 
model te groot, maar ik zie genoeg pluspun-
ten als snelheid, prijs, accessoires en com-
fort.”

Anja Kielenstijn: “Hier voel ik me heel veilig 
in. De wegligging is goed en bovendien is hij 
redelijk geprijsd en krijg je veel extra’s.”

Wendy van der Horst: “Het absolute plus-
punt van deze auto vind ik de ruimte. Het 
dashboard mag wat mij betreft iets overzich-
telijker, maar hij rijdt wel erg lekker.”

dealer: ford ArdeA Auto GorincHem
afgevaardigde tijdens testdag: dAnny de Groot
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specificaties

Merk:  MINI

Model:  Cooper

Type:  Chili

Transmissie: Handgeschakeld    

Cilinderinhoud: 1500 cc

Vermogen: 136 pk

Koppel: 250 Nm

Verbruik:  1:21,7

Acceleratie:  0 tot 100 in 7,9 sec.

Topsnelheid: 210 km/h

uitrusting: Head up display, Achteruitrijcamera,   

 Navigatie met harde schijf voor muziek,   

 Actieve Cruise Control, LED verlichting

Verkoopprijs:  €29.950,-

Leaseprijs:  €459,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €21.495,-

Informatie: www.bertstory.nl

Anja Kielenstijn: “Een stukje nostalgie, deze 
MINI. Hij heeft mooie rondingen en is abso-
luut een vrouwelijke auto. Bovendien voor-
zien van veel opties en mogelijkheden.”

Laila Mussert: “Deze wagen is zeer com-
pleet; alles zit erop en eraan. De afwerking is 
bovendien superluxe.”

Esther Nieuwpoort: “Grappige inrichting en 
een mooie sportieve uitvoering. Een pittige 
auto.”

sophia slijkhuis: “Wat mij opvalt is dat de 
MINI door de jaren heen veel comfortabeler 
is geworden. Hij is zeer compleet en zuinig in 
verbruik.”

Anke Garstman: “Het is dat ik een grotere 
gezinsauto nodig heb, maar echt alles is leuk 
aan deze auto!”

Franca Duitscher: “Deze auto rijdt in één 
woord heerlijk!”

dealer: Bert story ’s HertoGenBoscH B.v.
afgevaardigde tijdens testdag: joB terken
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specificaties

Merk:  Peugeot

Model:  RCZ-R

Type:  1.6 THP 270pk

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.6 liter / 1598 cc

Vermogen: 199 kW / 270 pk

Koppel: 330 Nm bij 1900 toeren p/m

Verbruik:  1 op 15,8 (fabrieksopgave gecombineerd   

 verbruik)

Acceleratie:  0 tot 100 in 5,9 seconden

Topsnelheid: 250 km/h 

uitrusting:  RCZ-R uitvoering

speciale opties: Parkeerhulp voor en achter, Leerpakket   

 Nappa Club, JBL-audiosysteem, 

 buitenspiegelkappen; kleur Noir Perla Nera 

Verkoopprijs:  €51.280,- inclusief fabrieksopties

Leaseprijs :  €999,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €35.650,-

Informatie: www.van-tilborg.nl 

Marit van Helden: “Ja ik wil! Alles aan deze 
auto klopt gewoon: de uitstraling, een span-
nend interieur met mooie tellers, chique leer 
met stiksel, het sportieve tintje en de kleu-
rencombinatie. Wat mij betreft is dit model 
de winnaar van de dag!”

silvia de Vree: “Ik durfde hier niet echt hard 
mee te rijden, maar het rijgedrag wat ik heb 
ervaren, vind ik prima. Eigenlijk valt er op 
deze auto niets aan te merken.”

Esther Nieuwpoort: “De pluspunten zijn wat 
mij betreft de snelheid en het mooie interi-
eur. Het is een echte ‘hoofdomdraaier’.”

Rienske de Mooij: “Wat een superuitstraling 
heeft deze wagen! Het interieur is erg mooi 
en hij rijdt lekker snel.  Ik zou deze auto zeker 
willen aanschaffen, maar qua financiën is dit 
voor mij momenteel niet haalbaar. Hij kost 
wat, maar dat is ie ook beslist waard!”

Franca Duitscher: “Een leuke eyecatcher die 
ook nog eens super rijdt! Als gezinsauto is 
deze auto minder praktisch.”

dealer: AutoBedrijf vAn tilBorG
afgevaardigde tijdens testdag: mArtin Groeneveld
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specificaties

Merk:  Peugeot

Model:  308 sW

Type:  Blue Lease Executive 1.6 Blue HDi 120pk

Transmissie: Handgeschakeld    

Cilinderinhoud: 1.6 liter / 1560 cc

Vermogen: 88 kW / 120 pk

Koppel: 300 Nm bij 1750 toeren p/m

Verbruik:  1 op 31,2 (fabrieksopgave gecombineerd   

 verbruik)

Acceleratie:  0 tot 100 in 10,1 seconden

Topsnelheid: 194 km/h

uitrusting: Blue Lease Executive houdt onder andere  

 in: Navigatie, Bluetooth, Lichtmetalen vel-  

 gen, parkeerhulp voor en achter.

Verkoopprijs:  €26.900,- inclusief fabrieksopties

Leaseprijs :  €597,- (full operational, o.b.v. 30.000 p/jr., 

 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €21.400,-

Informatie: www.van-tilborg.nl 

 

Monique Koopmans: “Een mooie auto die 
prettig en lekker vlot rijdt, voorzien van een 
mooi dashboard. De ruimte die je erin hebt 
vind ik absoluut een pluspunt.”

Monique Blume: “Wat een leuke uitstraling 
heeft deze auto. Het interieur is mooi en hij 
rijdt erg fijn.”

Nancy van der Heide: “Een lekkere pittige 
wagen, die snel optrekt en makkelijk bedien-
baar is. Hij heeft een ruime kofferbak. Als 
grote gezinsauto vind ik ‘m eigenlijk ook heel 
geschikt.” 

Ariane van Geloven: “Deze auto heeft weinig 
toeters en bellen, waardoor hij overzichtelijk 
is. De motor heeft een goede trekkracht en 
je krijgt veel ruimte voor de prijs van de 
auto.”

Ingrid Kusters – van de Akker: “Deze 
Peugeot zit goed en schakelt heel soepel. Ik 
vind ‘m erg lekker rijden.”

Lida de Greef: “De navigatie werkt erg pret-
tig in deze auto. Bovendien ligt dit model 
goed op de weg. Het design vind ik mooi en 
hij heeft een goede zit.”

dealer: AutoBedrijf vAn tilBorG
afgevaardigde tijdens testdag: mArtin Groeneveld 

peugeot 308 sw
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specificaties

Merk:  JEEP 

Model:  Cherokee 

Type:  2.0Limited 

Transmissie: 6 V. hand geschakeld

Cilinderinhoud: 2.0 

Vermogen: 140 pk 

Koppel: 350 Nm/1500 tpm 

Verbruik:  1 op 10 gecombineerd 

Acceleratie:  0 tot 100 in10.9 sec. 

Topsnelheid: 187 km/h  

uitrusting: Panoramadak,4X4,achteruitrijcamera, 9   

 speakers+subwoofer,leder/geventileerde   

 zetels,18”alu.velgen,xenon.

Verkoopprijs:  €59.354, - incl. btw/bpm rijklaar 

Leaseprijs :  €1.265,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs:  €44.990,-euro incl.btw/bpm. 

Informatie: www.vema.nl

Anja Kielenstijn: “Deze auto verkoopt zich-
zelf. Hij is prachtig en stoer, veilig en rijdt 
comfortabel. Als ie wat minder zou kosten, 
zou ik ‘m zo inruilen voor mijn eigen auto!”

Anja Hol: “Wat een stoere en solide uitstra-
ling heeft deze wagen. Hij is bovendien com-
fortabel en lekker ruim.”

Esther Nieuwpoort: “Dit is een luxe auto met 
een goede zit en een mooie uitstraling. 
Persoonlijk mag ie van mij wat pittiger.”

Anke Garstman: “Deze Jeep ligt stevig op 
de weg en rijdt comfortabel.”

Laila Mussert: “Hij is degelijk en luxe. Voor je 
gevoel rijd je zo naar spanje wanneer je in 
deze auto stapt.”

Wendy van der Horst: “Hij rijdt verbazing-
wekkend makkelijk en soepel voor zo’n grote 
auto. Wanneer hij meer binnen mijn budget 
zou passen, zou ik ‘m zo willen kopen!”

Annette Leliveld: “Dit is een hele grote auto. 
Jammer dat hij maar 140 pk heeft, maar hij 
rijdt wel heel makkelijk!”

dealer: AutoBedrijf vemA
afgevaardigde tijdens testdag: jAn kunst
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specificaties

Merk:  Citroen  

Model:  Ds3 Cabrio 

Type:  Chic

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1200 cc

Vermogen: 82 pk

Koppel: 116 Nm 

Verbruik:  1 op 21,3

Acceleratie: 0 tot 100 in 12.5 seconden

Topsnelheid: 172 km/h

uitrusting: Pack confort eMyWay HiFi €2.395,-

 Pack Look €250,-, Pack Perfo €750,-,

 Metallic lak €625,-

 Bleu Infini Canvas open dak €150,-

Verkoopprijs: €24.310,-

Leaseprijs: €465,70,- VIssCHER LEAsE

 (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €19.990

Informatie: www.visscher.nl

Ingrid Kusters – van den Akker: “Dit is voor 
mij een leuke auto voor erbij. Hij is snel en 
stuurt lekker. Bovendien is het een leuk 
model en is hij mooi afgewerkt.”

Franca Duitscher: “Hij rijdt heel soepel en de 
kleurencombinatie vind ik heel mooi. De prijs 
is aantrekkelijk en het comfort is goed.”

Monique Blume: “Ik vind een goede stoel 
heel belangrijk in een auto. Dit model zit 
heel comfortabel. Leuk vind ik de stoere uit-
straling. Volgens mij heeft deze auto hele-
maal geen minpunten.”

silvia de Vree: “Met deze mooie styling 
spreekt dit model ongetwijfeld veel vrouwe-
lijke bestuurders aan. Het is een leuke auto 
en hij rijdt lekker snel. Met een dichte kap 
zou hij voor mij persoonlijk een echte kans-
hebber zijn.”

Coby Obels: “Wat een praktische auto: hij is 
ruim en comfortabel. Hij rijdt lekker en de 
uitstraling vind ik super!”

Paulien Beitschat: “Een hip karretje! 
Opvallend zijn de zeer goede stoelen. Hij 
stuurt goed en remt direct.”

dealer: visscHer rivierenlAnd

citroën ds3
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