
Bedrijfswagen noord-limBurg

Bedrijfswagentestdag



Met de zakenautotestdag en de Green- en Funtestdag al achter de rug, was het op 27 oktober 
tijd voor alweer de laatste autotestdag van dit jaar. Het decor voor de bedrijfswagentestdag was 
ditmaal Attractiepark Toverland te Sevenum. Of het nu met magie te maken had of juist geluk, de 
zon scheen deze dag overvloedig.

Na de inmiddels traditionele fotosessie en een smakelijke lunch bij Katara Plaza, reden de testrij-
ders in hun eerste testauto naar hotel Campanile in Venlo. Hier werd iedereen van harte welkom 
geheten met een drankje en enkele zoete versnaperingen. De eerste testverslagen werden inge-
vuld, alvorens de rit verder ging richting Jachthut Op den Hamer bij Landgoed de Hamert in 
Wellerlooi. Hier werden de testrijders voorzien van een drankje en ook mochten de poffertjes bij 
dit pannenkoekenhuis natuurlijk niet ontbreken. Na een derde wissel in Venray reden deelnemers 
en dealers terug naar Toverland waar de dag met een korte borrel werd afgesloten. Het team van 
Noord-Limburg Business dankt de testrijders, autodealers en locaties voor de wederom 
geslaagde bedrijfswagentestdag!

Benieuwd naar de overige foto’s? Surf naar www.noordlimburgbusiness.nl. 

Bedrijfswagentestdag

De zakenautotestdag werd mede 

mogelijk gemaakt door:

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt dankzij:

• Toverland

• Hotel Campanile

• Jachthut Op den Hamer

Dealers:

•   Albert Rodenburg, Nick Gielen en 

  Romeo Arnold, Arena BedrijfswagenCenter Venlo

• Ruud Ewals, Autobedrijf Lennaerts  

•  Hans Smeulders en Robert van der Hoek, Wensink 

• Roel Verkennis, Hekkert Autogroep

•   Arjen van Splunder,   Autobedrijf J. Janssen 
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Wederom een geslaagde 
bedrijfswagentestdag



Deelnemers:

• Gertie Klomp, Brasserie de Maashoeve                     

• Mariette Custers, De Maashoeve BV.

• Mike Karel, Eye Watch Security Group

• Colin van Elderen, Fleximo

• Paul, Karin en Emma Sofia Nagels, 

   Kasteel de Berckt

• Patrick Rutten, Rutten Kwaliteitscontrole

• Alwin Sahr, Sportmobiel

• René Houben, Veiligheidsregio Limburg-Noord 

• Berry Vink, Vink Ongediertepreventie

• Guus Korsten, Auto-industrie professional

• Wim van Knippenberg, AID architecten
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specificaties

merk:  volkswagen 

model:  Transporter 

Type:  gesloten bestel Wb 3400mm 

 2.0 Tdi 103kW 

Transmissie:  Handgeschakeld    

Cilinderinhoud:  1.968 cc 

vermogen:  103 kW 

Koppel:  340 nm (1.750-2.500 tpm)

verbruik:  1 op 13,3 

Acceleratie:  0-100 km/u in 12,2 sec 

Topsnelheid:  173 km/u

uitrusting:  Comfortstoelen met armleuningen,   

 exclusive pakket, Alarm, executive Plus pakket 

laadruimte:  6,7 m3

verkoopprijs: €  €32.085,-

leaseprijs: €  €625,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €18.600,-

informatie:  www.autoarena.nl/volkswagenbedrijfswagens 

mike Karel: “op het moment dat je instapt, 
heb je niet meer het gevoel dat je in een 
bestelauto zit. omringd door de geboden 
luxe waan je je haast in een normale gezins-
auto. verder is  het rijgedrag erg rustig en zit 
er meer dan genoeg vermogen onder de 
motorkap.”

Patrick rutten: “de voorwielaandrijving doet 
het erg goed. de auto reageert vrij direct tij-
dens het sturen. ik denk dat dit model rela-
tief weinig onderhoud vergt, wat de prijskwa-
liteitverhouding verder verbetert.”

Paul nagels: “de grootte, degelijkheid en de 
voorwielaandrijving maken van deze 
Transporter een echt volkswagen. de laad-
ruimte is enorm. Als je de auto intensief 
gebruikt en er verder geen omkijken maar 
naar wil hebben qua onderhoud, is dit een 
prima keuze.”

guus Korsten: “met de aanschaf van deze 
Transporter heb je een doorgewinterde auto 
in handen die helemaal vrij is van kinderziek-
tes. gezien de prestaties van deze auto ben 
ik verder erg benieuwd wat het nieuwe 
model straks allemaal te bieden heeft.”

dealer: AreNA BeDriJFSWAGeNCeNTer VeNLO
afgevaardigde tijdens testdag: NiCK GieLeN

volkswagen transporter
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specificaties

merk:  volkswagen 

model:  Caddy economy baseline 

Type:  1.6 Tdi 55 kW bluemotion 

Transmissie:  Handgeschakeld    

Cilinderinhoud:  1.598 cc 

vermogen:  55 kW 

Koppel:  225 nm (1.500-2.250 tpm)

verbruik:  1 op 17,8 

Acceleratie: 0-100 km/u in 16,7 sec 

Topsnelheid:  150 km/u

uitrusting:  Pareleffect lak, beklede scheidingswand   

 met ruit, comfort pakket, radio voorberei-  

 ding, bluemotion Technology

laadruimte:  3,2 m3

verkoopprijs: €  €15.344,-

leaseprijs:  vanaf €279,- (full operational, obv. 30.000 

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €12.195,-

informatie:  betreft een beperkte oplage. 

 www.autoarena.nl/volkswagenbedrijfswagens 

gertie Klomp: “dit is een hele fijne auto om 
in te rijden. er is voldoende ruimte voor twee 
personen en een flinke lading producten. de 
prijs-kwaliteitverhouding is goed.”

mariëtte Custers: “deze bedrijfsauto rijdt als 
een luxe auto. Als je geen volumineuze 
lading hoeft te vervoeren zou je zeker een 
proefrit moeten maken.”

Colin van elderen: “dit is zeker een repre-
sentatieve bestelauto die ook nog eens rijdt 
als een personenauto. Afwerking en interieur 
zijn goed op elkaar afgestemd.”

rené Houben: “Het rijgedrag bij deze Caddy 
is prima en ook de wegligging is erg prettig. 
laat jezelf overtuigen en maak eens een test-
rit.”

berry vink: “Alleen al vanwege het comfort 
ervaar je dat dit echt een auto van een goed 
merk is dat bovendien ook betrouwbaar is. 
de prijs-kwaliteitverhouding is goed.”

Alwin sahr: “dit is een typische volkwagen: 
degelijk en goed afgewerkt. mocht je niet 
enorm veel laadruimte nodig hebben, dan is 
dit een goede keuze.”

volkswagen caddy
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dealer: AreNA BeDriJFSWAGeNCeNTer VeNLO
afgevaardigde tijdens testdag: ALBerT rODeNBurG
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specificaties

merk:  volkswagen 

model:  Crafter 35 

Type:  gesloten bestel l2 H2  

 2.0Tdi 80 kW bluemotion gvW 3,5 t

Transmissie:  Handgeschakeld    

Cilinderinhoud:  1.968 cc 

vermogen:  80 kW 

Koppel:  300 nm (1.500-2.250 tpm)

verbruik:  1 op 13,6

Topsnelheid:  149 km/u

uitrusting:  Advanced pakket, opstaptrede in achter-  

 bumper, middelhoog dak,    

 Wegliggingspakket a, bijrijdersbank,  

laadruimte:  10,5 m3

verkoopprijs: €  €32.978,-

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

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €19.995,-

informatie:  www.autoarena.nl/volkswagenbedrijfswagens

gertie Klomp: “deze auto rijdt echt heel 
prettig dankzij de fijne stoelen. voor iemand 
die lang is, is er bovendien ook voldoende 
beenruimte. de prijs-kwaliteitverhouding is 
in orde.”

Colin van elderen: “voor de grootte van 
deze uitvoering is de bediening toch zeer 
makkelijk. de Crafter voelt echt aan als een 
werkpaard en is dus zeer geschikt voor 
iemand die qua prestaties veel van zijn 
bedrijfsauto verwacht. dit dankzij het 
vermogen en de ruimte.”

mike Karel: “de Crafter is een mooie, ruime 
auto. voor een werkpaard biedt dit model 
veel luxe, onder andere dankzij de heerlijke 
stoelen. gaandeweg de rit vergeet je bijna 
dat je in zo’n grote bolide rijdt.”

rené Houben: “deze auto is verzorgd en 
zeer compleet. de kilometer-onderhouds-
prijs is vergeleken met anders auto’s heel 
gunstig. Je profiteert dan van de jarenlange 
ervaring op het gebied van bedrijfswagens 
die dit merk heeft opgebouwd.”

volkswagen crafter

dealer: AreNA BeDriJFSWAGeNCeNTer VeNLO
afgevaardigde tijdens testdag: rOMeO ArNOLD
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specificaties

merk:  renault 

model:  Trafic

Type:  l1H1 T29 gb energY dCi 120 s&s Turbo

Transmissie:  Handgeschakeld    

Cilinderinhoud: 1.598 cc

vermogen:  120 pk

Koppel:  320 nm

verbruik:  1 op 16,9 

Acceleratie:  0-100 km/u in 12,0 sec

Topsnelheid:  171 km/u

uitrusting:  volledig tussenschot met raam en doorlaad- 

 luik, multifunctionele bijrijdersbank, Pack   

 medianav, Pack visibilité 1

laadruimte:  5,2 m3 (vdA methode)

verkoopprijs: €  €24.400,-

leaseprijs: €  €479,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €16.990,-

informatie:  www.renault.nl, www.autobedrijf-janssen.nl

mariëtte Custers: “Het comfort en de afwer-
king zijn hier dik in orde. dit is een betrouw-
bare en wendbare wagen die zeker een 
proefrit waard is als je een auto van deze 
omvang nodig hebt.”

Wim van Knippenberg: “de afwerking van 
het interieur is fraai uitgevoerd. ook biedt de 
Trafic veel comfort en is de laadruimte erg 
ruim. de prijs-kwaliteitverhouding is gun-
stig.”

Colin van elderen: “deze wagen is eigenlijk 
geen ‘busje’ meer te noemen. de instap is 
erg prettig, de cabine is overzichtelijk en de 

uitvoering is zeer compleet. de motor is 
sterk en heeft voldoende vermogen. de 
bediening is op alle vlakken prettig. de prijs-
kwaliteitverhouding is voor de geteste uit-
voering met de krachtigste motor en extra 
opties zeker goed.”

guus Korsten: “na de testrit was ik aange-
naam verrast. Het interieur vind ik persoonlijk 
iets te speels voor een bedrijfswagen, maar 
er zijn zeker genoeg bestuurders te vinden 
die er van houden. dit is een prima alterna-
tief voor het wat duurdere segment.”

renault trafic
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dealer: AuTOBeDriJF J.JANSSeN
afgevaardigde tijdens testdag: ArJeN VAN SPLuNDer
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specificaties

merk:  opel

model:  vivaro

Type:  sport l1 H1

Transmissie:  Handgeschakeld  

Cilinderinhoud: 1.600 cc

vermogen:  120 pk

Koppel:  320 nm

verbruik:  1 op 17

Acceleratie:  0-100 km/u in 12.9 sec

Topsnelheid:  175 km/u

uitrusting: standaardnavigatie europa, bluetooth telefoon-  

 voorbereiding, usb, airconditioning, 

 cruise control

laadruimte:  5.2 m3

verkoopprijs: €  €23.595,-

leaseprijs: €  €470,- per maand (full operational, obv.   

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

vanafprijs: €  €17.995,-

informatie:  www.hekkertautogroep.nl

Paul nagels: “Als je een flexibele auto zoekt 
die rijdt als een personenwagen is dit een 
prima keuze, zeker voor het vervoer van goe-
deren in niet te grote aantallen. Het wegge-
drag is soepel.”

mike Karel: “dit is een bijzonder stille auto 
die ondanks zijn robuuste uitstraling qua 
luxe toch in de buurt van een personenwa-
gen komt. Als je een auto voor intensief 
gebruik nodig hebt, zou ik zeker eens een 
proefrit maken.”

Karin nagels: “de vivaro rijdt heel prettig en 
de stoelen zitten ook erg lekker. dankzij de 
spiegels is het overzicht goed.”

Patrick rutten: “de opel vivaro is zeer com-
pleet en van alle gemakken voorzien. de 
prijs-kwaliteitverhouding is heel netjes ver-
geleken met andere prijsklassen.”

emma sofia nagels: “deze wagen rijdt heel 
soepel, bijna als een bestelwagen. Het interi-
eur is erg fijn en de spiegels geven een goed 
overzicht op de weg.”

Wim van Knippenberg: “dit is een prima 
auto van zeer goede kwaliteit. Zelf een 
proefrit maken is mijn tip van de dag!”

dealer: HeKKerT AuTOGrOeP
afgevaardigde tijdens testdag: rOeL VerKeNNiS

opel vivaro
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specificaties

merk:  mercedes-benz

model:  vito      

Type:  114 Cdi   

Transmissie:  automaat 7g-Tronic

Cilinderinhoud:  2.143 cc

vermogen:  136 pk

Koppel:  330 nm

verbruik:  1 op 15,4

Topsnelheid:  178 km/u

uitrusting:  navigatie, achteruitrijcamera, bluetooth, usb  

 aansluiting, Comfort stoelen, led intelligent  

 light system, cruisecontrol, Collision   

 Prevention Assist, regensensor, spoor 

 assistent, lm velgen, esP, dubbele Airbag.

laadruimte:  6,3 m3

verkoopprijs: €  €33.410,-

leaseprijs:  op aanvraag

vanafprijs: € €16.990,- 

 (vito 109 Cdi economy gesloten bestelauto)

informatie:  www.wensink.nl

Alwin sahr: “deze geweldige wagen rijdt als 
een personenauto. Het stuur is erg fraai en 
ligt perfect in de hand. dit is echt een bolide 
voor sneltransport waarbij je veel en snel 
kilometers maakt. Het merk ligt natuurlijk wat 
hoger in de markt, maar dat betaalt zich 
terug met de inruilwaarde.”

berry vink: “de vito is een comfortabele 
werkauto die zeer representatief is en door 
andere merken zeker niet kan worden over-
troffen. de prijs-kwaliteitverhouding van 
deze betrouwbare bedrijfswagen is zeer 
goed.”

Patrick rutten: “mijn eerste indruk van deze 
auto is goed. er is meer dan genoeg laad-
ruimte aanwezig en de afwerking is zeker 
mooi. de lage instap biedt een groot voor-
deel als je wat minder lang bent.”

emma sofia nagels: “in het dashboard en 
het stuur zit veel techniek verwerkt. de 
wagen geeft een veilig gevoel en ook de 
vering is prima.”

dealer: WeNSiNK
afgevaardigde tijdens testdag: rOBerT VAN Der HOeK

mercedes vito
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specificaties

merk: mercedes benz

model:  v-Klasse

Type:  v250 blueTeC

Transmissie:  7-g-tronic automaat

Cilinderinhoud: 2.143 cc

vermogen:  190 pk

Koppel:  440nm

verbruik:  1 op 16.7

Topsnelheid:  206 km/u

uitrusting:  line Avantgarde, Comand online met   

 burmester soundsysteem, etc.

laadruimte:  6,3 m3 (bij l2 gesloten bestel)

verkoopprijs: €  €60.800,- voor 250blueTeC combi (incl. alle  

 aanwezige opties). excl. bTW en bPm

leaseprijs:  op aanvraag

vanafprijs: €  €34.372,- (v-klasse 200Cdi Combi excl. 

 bTW en bPm)

informatie:  www.wensink.nl 

Paul nagels: “de v-klasse maakt een com-
plete indruk, zeker gezien het feit dat het 
een personenwagen betreft. Als je op zoek 
bent naar een luxe auto en deze in wilt zet-
ten voor personenvervoer is dit de ideale 
wagen.”

rené Houben: “deze auto is zeer netjes 
afgewerkt en heeft een fraai design. Het is 
de ultieme combinatie van een luxe perso-
nenwagen en een ruime bestelwagen. de 
auto is zijn prijs dubbel en dwars waard.”

Colin van elderen: “de v-klasse laat zich niet 
vergelijken met de overige geteste auto’s. 

voor iemand die een unieke wagen zoekt 
voor personenvervoer is dit model in ieder 
geval zeer geschikt.”

mariëtte Custers: “Wat een geweldige erva-
ring om in deze auto te mogen rijden. Het 
comfort en de technische extra’s maakt het 
tot een luxe wagen. maak eens een testrit en 
overtuig jezelf.”

gertie Klomp: “deze wagen kan je geen bus 
meer noemen, het is meer een luxe-auto. 
Het rijcomfort maakt het tot een hele fijne 
wagen. ook aan het milieu-aspect is met het 
ontwerpen van dit model gedacht.”

mercedes v-klasse
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dealer: WeNSiNK
afgevaardigde tijdens testdag: HANS SMeuLDerS
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specificaties

merk:  Fiat ducato 33 

model:  l2H2  

Type:  2.3 multijet 16 v  

Transmissie:  automaat

Cilinderinhoud:  2.287 cc 

vermogen:  150 pk 

Koppel:  350 nm (1500 T/min)

verbruik:  1 op 14,3

Topsnelheid:  161 km/u 

uitrusting:  luxury Pack:  usb,radio/cd/bluetooth/navi- 

 gatie, cruise control, achteruit-rij camera,   

 mistlampen voor, 

laadruimte:  11,5 m3

verkoopprijs: €  €33.425,- 

leaseprijs:  vanaf €550,- (full operational, obv. 30.000 

 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

vanafprijs: €  €17.300,- excl. bTW/bPm 

informatie:  www.lennaerts.nl

gertie Klomp: “deze wagen rijdt erg soepel 
als je eenmaal aan de acceleratie bent 
gewend. de instap heeft een prettige 
hoogte en ook de stoelen zijn erg comforta-
bel. de prijs-kwaliteitverhouding is met 
name voor het instapmodel gunstig.”

rené Houben: “in deze ducato heb je een 
goed overzicht op de weg en ook de cabine 
is erg ruim. de prijs-kwaliteitverhouding is 
goed.”

berry vink: “deze wagen is ruim en voelt 
bovendien stabiel aan. daardoor krijg je een 
veilig gevoel als je erin rijdt. de ducato is all-
round, dus door meerdere doelgroepen te 
gebruiken.”

Karin nagels: “de Fiat rijdt prettig dankzij de 
goede wegligging en de soepele vering. de 
laadruimte is erg groot. Het geluid is erg rus-
tig, wat het rijcomfort ten goede komt.”

Alwin sahr: “dankzij de automaat rijdt deze 
grote, ruime auto erg comfortabel. Als je 
veel laadruimte nodig heb, is een proefrit 
zeker een aanrader.”

dealer: AuTOBeDriJF LeNNAerTS
afgevaardigde tijdens testdag: ruuD eWALS

fiat ducato
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