
Bedrijfswagen noord-limBurg

green & funtestdag



Wet and wild
Dinsdag 26 augustus kwamen testrijders en autodealer wederom bij elkaar voor de jaarlijkse 
Green- en Funtestdag van Noord-Limburg Business. Tijdens deze dag stonden groene auto’s en 
wagens met een hoog fungehalte centraal. En ondanks de regenval hebben de geteste wagens 
bewezen dat zij terecht tot deze categorieën behoren!

De dag begon bij kapel Mariadal in Venlo, waar de dealers en testrijders eerst konden genieten 
van een lunch verzorgd door GDH Catering. Na het bewonderen van de mooie locatie en de 
diverse kunstobjecten, ging de eerste testrit van start waarbij de gaspedalen flink aan de slag 
moesten. Eenmaal aangekomen bij Theeschenkerij Nazareth in ’t Ven werden de deelnemers van 
harte welkom geheten door het team dat met veel enthousiasme hapjes, drankjes, sponscake en 
loempia’s uitdeelde. Na het invullende van de eerste testverslagen en het opzoeken van de juiste 
auto werden de wagens richting hotel restaurant Maashof in Boekend gestuurd, waar eveneens 
een drankje en een hapje werden rondgedeeld. De laatste wissel vond plaats bij sportcentrum ’t 
Spansel, waarna de dag met een borrel weer werd afgesloten bij Mariadal. Noord-Limburg 
Business bedankt de testrijders, autodealers en locaties voor hun inzet! 

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

Green- en FuntestdaG

De zakenautotestdag werd mede 

mogelijk gemaakt door:

Locaties:

• Kapel Mariadal

• Theeschenkerij Nazareth 

• Hotel restaurant Maashof 

• GDH Catering

Dealers:

• Martijn van der Vossen en Frank 

     Eijsbouts, Autobedrijf J.Janssen

•   Ruud Janssen en Linda Geris, 

     De Maassche Venlo

• Hans van Horne, 

   Automobielbedrijf G+H

• Rob Mans, Zuidlease
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Deelnemers:

• Gijs Roeven, Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

• Ben Barents, BB Expres

• Paul Engelen, Qwezz Cloud

• Rob van Pol, Vanpol.nl 

• Henk Poels, Facility Support

• Carlo Giliam, Alpha Labs 

• Lei Heldens, Korund 

• Berend van Berkel, Optiteam 

• Raymond van Benthum, Vlaminckx Advocaten

• Wim van Knippenberg, AID architecten

• Marc Hurkens, Marcand

• Bart Derkx, Logistic Force 
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specificaties

merk: nissan 

model: leaf

type: Acenta solar panel

transmissie: Automaat

Vermogen: 109 pk 

Koppel:  254 nm

Acceleratie:  0 tot 100 km/h in 11,5 sec

topsnelheid:  144 km/h

Verkoopprijs: €  €34.617,-

Vanafprijs: €  €24.110,- 

informatie:  100% elektrisch, diverse subsidies (oa miA),  

 4% bijtelling. www.autobedrijf-janssen.nl

Henk poels: “de leaf rijdt goed, is netjes 
afgewerkt en ook de comfort en de veilig-
heid is zoals je dat van een hedendaagse 
auto mag verwachten. Als de actieradius 
toereikend is voor je gebruik, is dit zeker het 
overwegen waard.”

marc Hurkens: “de afwerking van deze 
wagen is erg mooi. Het is zeker een optie 
voor ondernemers die veel waarde hechten 
aan milieubewust ondernemen en kleine 
afstanden rijden.”

raymond van benthum: “deze auto rijdt 
comfortabel, trekt snel op en heeft een fijne 
wegligging. dit is een ideale wagen om 
korte afstanden mee af te leggen.”

Carlo giliam: “in deze wagen is het prima rij-
den. op de prijs-kwaliteitverhouding is niets 
aan te merken.”

rob van pol: “de leaf is stil en snel, wat ik 
niet had verwacht.”

nissan leaf
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dealer: AuToBEDrijF j. jANSSEN
afgevaardigde tijdens testdag: FrANk EijSBouTS
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specificaties

merk: renault  

model: Zoe  Z.e. (Zero emission)

type: intens

transmissie: Automaat

Vermogen: 88 pk 

Koppel:  220 nm

Acceleratie:  0 tot 100 km/h in 13,5 sec

topsnelheid:  135 km/h

uitrusting:  17 inch lm-velgen

Verkoopprijs: €  €24.650,-

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

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

Vanafprijs: €  €20.990,- 

informatie:  100% elektrisch, diverse subsidies (oa miA),  

 4% bijtelling, www.autobedrijf-janssen.nl 

marc Hurkens: “Aan iemand die een wagen 
voor woon-werkverkeer en korte afstanden 
zoekt, kan ik deze Zoe zeker aanbevelen. Het 
rijgedrag is prima en ook het comfort en de 
afwerking zijn in orde.”

bart derkx: “deze renault is onder andere 
ideaal voor stadsverkeer. ook lijkt me dit een 
prima reclameauto.”

paul engelen: “mijn eerste indruk van de Zoe 
was boven verwachting. de auto was stil, 
comfortabel, ruim en had ook een vlotte en 
stille acceleratie.”  

gijs roeven: “dit is een kleine, leuke stads-
auto met een nette afwerking die ideaal is 
voor de zuinige rijder. mede dankzij de bijtel-
ling is de prijs-kwaliteitverhouding prima.”

berend van berkel: “met name de accelera-
tie en het zitcomfort zijn bij deze wagen 
prima. Als je vooral met stadsverkeer te 
maken hebt is dit een goede optie.”

Wim van Knippenberg: “rijden in de Zoe 
was voor een nieuwe ervaring, maar het 
voelde wel meteen heel vertrouwd aan. de 
weglegging is erg stabiel.”

dealer: AuToBEDrijF j.jANSSEN
afgevaardigde tijdens testdag: MArTijN VAN DEr VoSSEN

renault Zoe Z.e.
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specificaties

merk: bmW 

model: 428i gran Coupe

type: High executive

transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.997 cc 

Vermogen: 245 pk 

Koppel:  350 nm

Verbruik:  1 op 15

Acceleratie:  0 tot 100 km/h in 6 sec 

topsnelheid:  250 km/h

uitrusting:  sport automaat, High executive,   

 m-sportstuur, sportline, 19 inch lm-velgen

Verkoopprijs: €  €61.412,-

leaseprijs: €  €845,- p/mnd (full operational, obv. 

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

Vanafprijs: €  €42.000,- 

informatie:  www.demaasschebmw.nl, 

 infovenlo@demaasschebmw.nl

marc Hurkens: “de bmW biedt veel luxe 
dankzij de perfecte zit en heeft een mooi 
design en dito afwerking. Hier kan je heel 
veel comfortabele kilometers in maken.” 

ben barents: “Het is heerlijk zitten in deze 
representatieve auto. Het rijgedrag is uitste-
kend en ook het interieur is mooi afgewerkt.”

raymond van benthum: “dit is de perfecte 
wagen voor de zakenman of -vrouw die van 
een sportieve rijstijl houdt. Het comfort is 
zeer aangenaam.”

paul engelen: “deze bmW combineert zake-
lijk rijden met rijplezier. de afwerking is fraai 
en de uitstraling representatief.”

Wim van Knippenberg: “deze auto is in één 
woord top. rij er zelfs eens een uurtje in en je 
bent verkocht.”

berend van berkel: “de uitstraling is prach-
tig, het stuur reageert direct en de versnel-
lingsbak is fantastisch.” 

Bmw 428i gran coupe
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dealer: DE MAASCHE BMW VENLo
afgevaardigde tijdens testdag: ruuD jANSSEN
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specificaties

merk: mini 

model: Hatchback

type: Cooper s  

transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.998 cc 

Vermogen: 192 pk 

Koppel:  280 nm

Verbruik:  1 op 17,3

Acceleratie:  0 tot 100 km/h in 6,8 sec 

topsnelheid:  235 km/h

uitrusting:  Chili, Wired, 18 inch lm-velgen, leder,   

 driving Assistant, Head-up display, 

 glazen panoramadak

Verkoopprijs: €  €41.500,-

leaseprijs: €  €129,- p/mnd (full operational, obv. 

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

Vanafprijs: €  €18.495,- 

informatie:  www.demaasschemini.nl 

Henk poels: “Hoewel deze wagen ietwat 
klein is voor mijn lange postuur, is het wel 
een leuke auto met een fraaie afwerking . 
deze sportieve, felle mini is bovendien zeer 
compleet uitgerust.”

marc Hurkens: “deze auto vind ik helemaal 
te gek! Het design, de wegligging; het is 
gewoon een superauto die zijn centen waard 
is.”

lei Heldens: “de mini heeft een leuke uit-
straling en is zeker representatief. met name 
de wat jongere generatie zal zeker verrast 
zijn en voor deze wagen kiezen.”

bart derkx: “dit is een superleuke bolide die 
ook lekker sportief rijdt. de mini behoort 
niet tot het laagste segment, maar voor de 
prestaties die deze auto levert mag er best 
wat tegenover staan.”

gijs roeven: “deze mini is mooi, sportief, 
snel en bovendien mooi afgewerkt. de uit-
voering is zeer compleet. Kortom, een echte 
fun-auto.”

Carlo giliam: “ik vind de mini een zeer fijne 
auto met een sportieve rijstijl. Je krijgt een 
hoog kart-gevoel als je erin rijdt.”

dealer: DE MAASSCHE VENLo
afgevaardigde tijdens testdag: LiNDA GEriS

mini cooper s
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specificaties

merk: tesla 

model: model s (4-deurs)

type: signature 

transmissie: Automaat

Vermogen: 387 pk 

Koppel:  440 nm

Acceleratie:  0 tot 100 km/h in 5,6 sec  

topsnelheid:  200 km/h

uitrusting:  panoramadak, 21 inch lm-velgen,   

 signature pakket

Verkoopprijs: €  €109.000,- (incl btW)

leaseprijs: €  €1.149,- p/mnd (full operational, obv. 

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

Vanafprijs: €  €66.200,- (incl btW)

informatie:  4% bijtelling, www.zuidlease.nl

Henk poels: “in de huidige markt kan je een 
auto als deze nergens mee vergelijken. de 
prijs is aan de forse kant, maar daar krijg je 
dan wel een kwalitatief uitstekende en elek-
trische dus zuinige wagen voor terug. deze 
tesla is fantastisch op alle vlakken.”

lei Heldens: “dit is een echte directieauto 
die garant staat voor een geweldige rijerva-
ring en voorzien is van een zeer complete 
uitrusting. op basis van het rijgedrag en het 
groene imago kan ik deze tesla zeker aanbe-
velen.”

ben barents: “deze auto is stabiel en snel en 
daar zijn chique uitstraling ook zeker repre-
sentatief. de bijtelling is met 4% zeer gun-
stig, wat het een zeer interessante optie 
maakt.”

raymond van benthum: “Voor de zeer spor-
tieve rijders is dit een ideale bolide. maar het 
wordt in nederland wel een uitdaging om 
optimaal te genieten van de hoeveelheid 
pk’s.”

Carlo giliam: “Voor de tesla moet je een 
toereikend budget hebben, maar verder is 
deze bolide helemaal fantastisch.”

tesla s
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dealer: ZuiDLEASE
afgevaardigde tijdens testdag: roB MANS
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specificaties

merk: Citroën  

model: C4 Cactus

type: puretech 82 s&s etg shine  

transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.199 cc 

Vermogen: 82 pk 

Koppel:  118 nm

Verbruik:  1 op 23,2 (gecombineerd verbruik)

Acceleratie:  0 tot 100 km/h in 15 sec 

topsnelheid:  172 km/h

uitrusting:  metaallak, e-touch module, pack park   

 Assist, 17 inch lm-velgen, Velours Habana  

 Club bekleding, Airbump® Chocolat

Verkoopprijs: €  €21.840,-

leaseprijs: €  €359,- p/mnd (full operational, obv. 

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

Vanafprijs: €  €15.990,- 

informatie:  www.genH.nl

Henk poels: “dit is een hele nette midden-
klasser die zuinig in verbruik is en ook prima 
als gezinswagen kan worden ingezet. de 
prijs-kwaliteitverhouding is goed en de uit-
rustig is zeer compleet.”

lei Heldens: “Het geteste model viel zeker 
op vanwege de uitstraling. de prijs-kwaliteit-
verhouding is gunstig.”

bart derkx: “deze wagen is ideaal voor 
gecombineerd zakelijk en privé gebruik.”

ben barents: “de Cactus heeft een strak en 
zeer overzichtelijk dashboard dat is gericht 
op functionaliteit. de uitvoering is zeer com-
pleet. de bekleding heeft opvallende maar 
mooie kleurcombinaties.”

paul engelen: “met name bij lage snelheden 
rijdt deze auto erg pittig. ook biedt de C4 
veel comfort, met name voorin. Qua uitstra-
ling is het een speels, opvallend voertuig.”

gijs roeven: “ik vind dit een nette, degelijke 
wagen met een strakke en verzorgde afwer-
king. de prijs-kwaliteitverhouding is goed; je 
krijgt een complete auto voor een nette 
prijs.”

dealer: CiTroëN AuToMoBiELBEDrijF G+H
afgevaardigde tijdens testdag: HANS VAN HorNE

citroën c4 cactus
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