
Bedrijfswagen midden-limBurg

zakenautotestdag



Toeren door de regio
Op woensdag 4 juni vond voor de tweede keer de zakenautotestdag in de regio Midden-Limburg 
plaats. Een groep van 11 testrijders en 7 autodealers reisde op 4 juni naar Neer af. Negen testau-
to’s werden aan enkele kritische testritten onderworpen, maar natuurlijk was er ook volop gelegen-
heid om te netwerken.

Benieuwd naar de video-impressie en de overige foto’s? Surf naar www.noordlimburgbusiness.nl

Zakenautotestdag

De zakenautotestdag werd mede 

mogelijk gemaakt door:

Locaties:

• Proeflokaal Neer

• ECI Cultuurfabriek

• Smeets Mercedes-Benz

• Rederij Cascade

Dealers:

• Paul Barten en Ralf Ummenthun, 

   Auto Winters Weert

• Marc Mom, Auto Hensgens

• Ed Beurskens, Autobedrijf Lennaerts

• Jasper Schmeits, 

   Smeets Mercedes-Benz

• Thijs Truijen, Fleximo

• Sander Kengen, Wealer

Het Proeflokaal was ditmaal de startlocatie van de testdag. Na de lunch gingen de testrijders 
op zoek naar hun eerste testwagen om deze aan een kritische testrit te onderwerpen.

De ECI Cultuurfabriek in Roermond was 
de eerste stoplocatie.

Hier werden ook de eerste testverslagen ingevuld.
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Deelnemers:

• Maurice Holla, 

   Baanconcept Noord- en Midden-Limburg

• Astrid Houtappels, Common Square

• Rene Aelmans, CONTOUR Accountants

• Belinda Emans, Eye2eye Payroll

• Luc Stultiens, Financials4u

• Thijs Huijerjans, HUIJERJANS Adviesgroep

• Jan Bazelmans, Koeltex

• Dennis van Dijk, Meeùs Verzekeringen

• Ellen van Bree, Skrotzki & Van Bree Advocaten

• Ruud Cremers, Van Hecke Houben NotarissenDe showroom van Smeets Mercedes-Benz werd 
als tweede stoplocatie aangedaan…

Waar de koffie en het gebak al klaar stonden.

Na het verblijf aan boord van het schip Stadt Wessem 
was het alweer tijd voor de laatste testrit.

Eenmaal terug bij het Proeflokaal werden de laatste testverslagen 
ingevuld, waarna er een heerlijk tapasbuffet werd geserveerd.

Bij de derde en laatste stoplocatie Rederij 
Cascade werd voor het ruime sop gekozen. Aan 
boord van het schip Stadt Wessem kregen de 
deelnemers uitgebreid de kans om bij te praten.
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specificaties

Merk: Mitsubishi 

Model: Outlander pHEV

Type:  2.0 instyle + 

Transmissie:  automaat

cilinderinhoud: 2.000 cc 

Vermogen:  181 pk 

Koppel:  385 Nm

Verbruik:  1 op 17

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 11 s

Topsnelheid:  170 km/h

uitrusting:  Leder, 4Wd, navigatie, adaptive cruise   

 control, schuifdak, 18” lm velgen, Ecc

Verkoopprijs: €  €52.680,- (incl bTW)

Leaseprijs: €  €769,- p/mnd (full operational, obv. 30.000 

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €  €39.990,- (incl bTW) 

informatie:  plug-in Hybrid, geen bpM, 1.500 kg 

 aanhanggewicht, 7% bijtelling. 

 www.autowinters.nl

  

Thijs Huijerjans: “de Outlander biedt veel 
comfort, is goed afgewerkt en alle relevante 
accessoires zijn aanwezig. prijs en kwaliteit 
zijn perfect in balans. de wagen is goedkoop 
in aanschaf voor de ondernemer en heel 
goedkoop in de bijtelling.”

astrid Houtappels: “de auto heeft een fijne 
hoge zit en is voorzien van alle nodige tech-
nische snufjes. Het rijgedrag is ontspannen 
maar wel met voldoende kracht. de uitstra-
ling vind ik mooi en degelijk.”

Maurice Holla: “in principe kan iedere zake-
lijke rijder in deze bolide voor de dag komen. 
Het rijgedrag is top, de stoelen zitten perfect 
en het zicht op de weg is goed. Ook de prijs-
kwaliteitverhouding is gunstig.”

jan bazelmans: “de Outlander heeft een 
positieve indruk om mij gemaakt. de wagen 
is verrassend comfortabel, heeft een hoge 
zit met goed overzicht en ook de afwerking 
is in orde. dit lijkt me een prima auto om veel 
kilometers mee te maken.”

dealer: Auto WinterS Weert
afgevaardigde tijdens testdag: rAlf ummenthun

mitsuBishi outlander
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specificaties

Merk: Kia 

Model: Optima

Type: 2.0 cVVT Hybrid super pack alt 

Transmissie: automaat

cilinderinhoud: 2.000 cc 

Vermogen: 177 pk 

Koppel:  319 Nm

Verbruik:  1 op 18

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 9,2 s

Topsnelheid:  190 km/h

uitrusting:  Leder, stoelventilatie en -verwarming, 

 navigatie, achteruitrijcamera, xenon, Ecc,  

 elektrische stoel

Verkoopprijs: €  €34.495,-

Leaseprijs: €  €695,- p/mnd (full operational, obv. 

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

Vanafprijs: €  €29.495,- 

informatie:  www.autowinters.nl

Luc stultiens: “Van buiten oogt deze Kia als 
een representatieve auto met een sportieve 
uitstraling. Het interieur is verrassend van-
wege de automatisch aanpassende stoel-
stand en het overzicht. Kortom, dit is een 
verzorgde wagen die qua prestaties veel te 
bieden heeft.”

ruud cremers: “de Kia is rijkelijk uitgerust 
met allerlei accessoires. in combinatie met 
het comfort is dit een hele goede auto voor 
iemand die veel kilometers maakt. de prijs-
kwaliteitverhouding is uitstekend.”

jan bazelmans: “ik vind de auto verrassend 
degelijk en ‘duits’ aanvoelen. de wegligging 
is stabiel en de stoelen zitten erg prettig. je 
krijgt met deze wagen veel voorzieningen en 
kwaliteit voor relatief weinig geld.”

belinda Emans: “dit is een chique, ‘rustige’ 
en comfortabele auto die van alle snufjes is 
voorzien. de zakelijke rijders krijgt met deze 
Kia een grote wagen tegen een mooie prijs.”

kia optima
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dealer: Auto WinterS Weert
afgevaardigde tijdens testdag: PAul BArten



specificaties

Merk:  audi 

Model:  a3 sportback

Type:  g-Tron 1.4 TFsi s-Tronic pro Line s

Transmissie:  automaat

cilinderinhoud: 1400 cc turbo

Vermogen:  110 pk 

Koppel:  200 Nm

Verbruik:  1 op 19,6 (benzine) of 1 kg op 27 (aardgas)

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 10,8 s

Topsnelheid: 197 km/h

uitrusting:  mmi navigatie plus, audi connect, 

 afgevlakt sportstuur met schakelpaddels

Verkoopprijs: €  €40.750,-

Leaseprijs: €  €719,- p/mnd (full operational, obv. 30.000  

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs:  s-tronic: €28.900,-, 

 handgeschakeld: €27.500,- 

informatie:  www.wealer.nl, 045-5280055, info@wealer.nl

 

Luc stultiens: “de a3 is comfortabel dankzij 
de goede zit, geeft een veilig gevoel en is 
zowel representatief als sportief. Het is ver-
bazingwekkend dat 110 pk zo kan voelen! dit 
is echt een wagen met stijl en dus een ver-
antwoorde keuze.”

rené aelmans: “deze wagen heeft een zeer 
sportief interieur en een alert reagerende 
motor. Het rijcomfort is erg prettig en ook de 
stoelen zitten perfect. de uitstraling is zake-
lijk en sportief. de bijtelling en het verbruik 
zijn beide zeer gunstig.”

belinda Emans: “dit is een zeer representa-
tieve auto die rustig rijdt en veel comfort 
biedt. de a3 kan ik zeker aanbevelen aan 
degenen die veel waarde hechten aan dit 
merk.”

Ellen van bree: “de a3 heeft een goede eer-
ste indruk op mij gemaakt. Het rijgedrag en 
het geboden comfort maken een proefrit de 
moete waard. Ook de prijs-kwaliteitverhou-
ding bij deze mooie wagen is uitstekend.”

dennis van dijk: “Over de audi a3 kan ik 
heel kort zijn. Het is gewoon een leuke auto.”

dealer: WeAler
afgevaardigde tijdens testdag: SAnder Kengen

audi a3
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specificaties

Merk: citroën

Model: c4 grand picasso

Type:  THp 155 business 1.6 Turbo 

Transmissie:  Handgeschakeld

cilinderinhoud: 1.600 cc 

Vermogen:  156 pk 

Koppel:  240 Nm

Verbruik:  1 op 14

Topsnelheid:  240 km/h

uitrusting:  LM velgen, automatische airco, cc, pdc,   

 mistlampen

Verkoopprijs: €  €34.450,-             

Vanafprijs: €  €28.890,- 

informatie:  www.lennaerts.nl

 

dennis van dijk: “dit is een zeer comforta-
bele wagen met een goede afwerking. 
bovendien is bij deze auto het zakelijk en 
privé gebruik goed te combineren dankzij 
de enorme hoeveelheid ruimte. je krijgt veel 
citroën voor relatief weinig geld.”

ruud cremers: “deze picasso rijdt heerlijk 
rustig en heeft een gunstige prijs-kwaliteit-
verhouding. de wagen is ook heel goed in te 
zetten als gezinsauto.”

Maurice Holla: “de wagen krijgt van mij een 
ruime voldoende, mede vanwege de goede  
prijs-kwaliteitverhouding.” 

dealer: AutoBedrijf lennAertS
afgevaardigde tijdens testdag: ed BeurSKenS

citroën c4 grand picasso
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specificaties

Merk: sEaT

Model:  LEON

Type:  Limited ii 1.6 Tdi 110 pk

Transmissie:  Handgeschakeld, 6 versnellingen

cilinderinhoud:  1.600 cc 

Vermogen:  110 pk 

Koppel:  250 Nm

Verbruik:  1 op 31 (gecombineerd)

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 10,5 s

Topsnelheid:  200 km/h

uitrusting:  Full LEd, LEd interieur, vol leder, 

 stoelverwarming, navigatie, bluetooth, pdc  

 voor en achter, rijbaanassistentie 

Verkoopprijs: €  €25.900,- 

Leaseprijs: €  €499,- p/mnd (full operational, obv. 30.000  

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €  €18.650,- 

informatie:  www.hensgensroermond.nl, www.seat.nl

astrid Houtappels: “de uitstraling, het rijge-
drag en de stabiele wegligging maken deze 
sEaT tot een leuke, sportieve wagen. Ook 
de prijs-kwaliteitverhouding is absoluut in 
orde.”

dennis van dijk: “dit is een degelijke, sobere 
en zeer betrouwbare auto. de prijs-kwaliteit-
verhouding is heel scherp.”

ruud cremers: “de sEaT rijdt vlot en spor-
tief en heeft een heel leuk exterieur. 
aangezien het ook een zeer complete 
wagen is, zijn prijs en kwaliteit mooi in 
balans.”

Maurice Holla: “deze LEON is zowel straf als 
rustig. de sobere afwerking doet denken 
aan die van Volkswagen. de wagen heeft 
een zakelijke uitstraling.”

belinda Emans: “dit is een sportieve auto die 
lekker stevig op de weg ligt en geen enkel 
probleem heeft met scherpe bochten. deze 
sEaT kan ik met name aanbevelen aan de 
sportieve autorijder.”

dealer: Auto henSgenS roermond
afgevaardigde tijdens testdag: mArc mom

seat leon
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specificaties

Merk:  bMW 

Model:  F34 sT

Type:  320i gran Turismo 

Transmissie:  automaat

cilinderinhoud: 1.997 cc 

Vermogen:  135 pk 

Koppel:  270 Nm

Verbruik:  1 op 18,2

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 7,4 s

Topsnelheid:  235 km/h

uitrusting:  sparkling brown met., leder dakota zwart,  

 High Executive, automatische 

 sporttransmissie, Luxury Line

Verkoopprijs: €  €53.009,- (incl rijklaarkosten)

Vanafprijs: €  €40.629,- 

informatie:  www.de maasschebmw.nl

  

Luc stultiens: “deze wagen heeft die ken-
merkende bMW-uitstraling. je kan echt mer-
ken dat er extra aandacht is besteed aan de 
hogere zit, het comfort, de exclusieve afwer-
king en de overzichtelijkheid van het dash-
board. Het model voldoet aan de verwach-
tingen en er kan dankzij de standen sportief 
tot comfortabel in gereden worden. Voor 
een zware auto heeft dit model zeer dynami-
sche en opvallende details.”

Thijs Huijerjans: “dit was mijn eerste rijerva-
ring in een bMW 3-serie en dat is me zeker 
niet tegengevallen. Het rijgedrag is sportief 
en de wegligging is erg strak. de afwerking 
vind ik subliem: ik kon geen enkel rammeltje 
ontdekken.”

Maurice Holla: “Mijn eerste indruk van deze 
wagen was helemaal goed. de aanschaf is 
weliswaar ietwat aan de hoge kant, maar 
daar krijg je wel een fantastische wagen voor 
terug. bovendien zijn de leasetarieven erg 
gunstig. deze mooie, zakelijke bolide kan 
overigens ook uitstekend als gezinsauto 
worden ingezet.  

dealer: de mAASSche echt
afgevaardigde tijdens testdag: clAude l’ortye

Bmw 3-serie
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specificaties

Merk:  bMW 

Model:  F22cp

Type:  220d a (coupé) 

Transmissie:  automaat

cilinderinhoud: 1.995 cc 

Vermogen:  110 pk 

Koppel:  320 Nm

Verbruik:  1 op 22,7

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 8,9 s

Topsnelheid:  213 km/h

uitrusting:  glaciersilber met., leder dakota zwart,   

 comfortpakket, High Executive, Limited   

 demo serie, automatische 

 sporttransmissie, sportstoelen.

Verkoopprijs: €  €42.533,-

Vanafprijs: €  €39.526,- 

informatie:  www.de maasschebmw.nl

 

Thijs Huijerjans: “dit vond ik een van de leuk-
ste en meest dynamische wagens van deze 
testdag. de prijs-kwaliteitverhouding is uit-
stekend. Hier moet je gewoon een proefrit in 
maken en er vooral van genieten!”

astrid Houtappels: “deze bMW is een heer-
lijke, relaxt rijdende wagen met fijne stoelen. 
Het comfort is sowieso zoals je dat mag ver-
wachten van dit merk. Met de 2-serie heeft 
de veelvuldige weggebruiker comfort, pit en 
sportiviteit in huis.”

rene aelmans: “Het rijgedrag van de auto 
past zich gemakkelijk aan aan de sportieve, 
comfortabele of juist zuinige rijder. Qua uit-
straling is en blijft het natuurlijk een bMW. 
de wagen biedt een mooie en sportieve uit-
straling voor degenen die dit verkiezen 
boven de ruimte en de prijs van een 3-serie.”

jan bazelmans: “deze bMW straalt topkwali-
teit uit en is absoluut representatief. Het rij-
gedrag is scherp en strak waar je dankzij de 
fijne sportstoelen optimaal van kan genieten. 
de afwerking is uitstekend.”

dealer: de mAASSche echt
afgevaardigde tijdens testdag: clAude l’ortye

Bmw 2-serie
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specificaties

Merk:  Mercedes-benz

Model:  c-klasse

Type:  c180 Lease Edition

Transmissie:  Handgeschakeld

cilinderinhoud:  1.595 cc 

Vermogen:  156 pk 

Koppel:  250 Nm

Verbruik:  1 op 20

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 8,2 s

Topsnelheid:  225 km/h

uitrusting:  LEd-intelligent Light system, garmin   

 Navigatiesysteem, parkeersensoren,   

 collision prevention assist plus, 

 cruise control.

Verkoopprijs: €  €39.939,- 

Leaseprijs: €  €595,- p/mnd (full operational, obv. 30.000  

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €  €36.950,- 

informatie:  www.smeets-autogroep.nl

 

jan bazelmans: “ik vind de c-klasse een 
mooie, solide en comfortabele auto. Het 
model is uiterst representatief en zeer fraai 
afgewerkt. de look is naar mijn mening wat 
sportiever geworden sinds het vorige model. 
de lease/business edition is al zeer com-
pleet. Met een set mooie velgen is het plaats 
compleet.”

Thijs Huijerjans: “Het rijgedrag van deze 
wagen is uitstekend en de afwerking is con-
form de marktbeleving. Het model is com-
pact en absoluut representatief. Hier moet je 
echt zelf eens een proefrit in maken.

astrid Houtappels: “dit is een super comfor-
tabele en degelijke auto met een heden-
daagse, sportieve uitstraling en een dito 
interieur. Ook het rijgedrag is lekker spor-
tief.”

ruud cremers: “deze auto voelt heel dege-
lijk aan en rijdt lekker rustig. de c-klasse is 
een prima zakenwagen met een hele rede-
lijke prijs-kwaliteitverhouding.” 

dealer: SmeetS-mercedeS-Benz ittervoort
afgevaardigde tijdens testdag: jASPer SchmeitS

mercedes c-klasse
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specificaties

Merk:  peugeot

Model:  308

Type:  première

Transmissie:  Handgeschakeld

cilinderinhoud:  1.598 cc 

Vermogen:  125 pk 

Koppel:  200 Nm

Verbruik:  1 op 17,8

acceleratie:  0 tot 100 km/h in 8,9 s

Topsnelheid:  202 km/h

uitrusting:  Keyless Entry en start, navigatie, panorama  

 dak, LEd dagrijverlichting , Full LEd 

 koplampen,  actieve cruise control met   

 automatisch noodremsijsteem.                      

Verkoopprijs: €  €28.013,- 

Leaseprijs: €  €489,- p/mnd (full operational, obv. 30.000 

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: €  €18.900,- 

informatie:  www.fleximo.nl

Luc stultiens: “de peugeot is een overzichte-
lijke wagen met voldoende vermogen. 
bovendien voelt de auto ook veilig aan en is 
deze keurig afgewerkt. dit is echt een wagen 
die ideaal is voor gecombineerd werk- en 
privégebruik. Hier kan je goed mee voor de 
dag komen.”

rené aelmans: “de driecilinder maakt een 
schitterend geluid en het glazen dak geeft 
een leuke beleving. ik vind dit een hele 
mooie zakelijke familieauto die veel ruimte 
biedt.”

belinda Emans: “ik vind dit een prima, ruime 
wagen die ook zeer representatief is. de 
prijs-kwaliteitverhouding is super, dus een 
proefrit in deze auto is echt een aanrader.”

Ellen van bree: “de 308 valt in de categorie 
‘opvallend in zijn klasse’. de wagen is opval-
lend ruimen heeft een zeer overzichtelijk 
dashboard zonder toeters en bellen. de 
stoelen zitten fijn en bieden veel comfort. 
Ook de wegligging is goed.”

leasemaatschappij: fleximo
afgevaardigde tijdens testdag: thijS truijen

peugeot 308
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