ZAKENAUTOTESTDAG

Toeren door de regio
Het is voorjaar, dat betekent dat
de zakenautotestdag weer op de
agenda staat. Op een van eerste,
echt lekkere lentedagen van dit
voorjaar verzamelden we met z’n
allen bij Parkhotel Horst, het starten eindpunt van onze jaarlijkse
toertocht.

Dealers:
- De Maassche BMW en MINI
- AutoArena Venlo
- Autobedrijf J.Janssen
- Auto Creemers
- Autobedrijf Lennaerts
- Jaguar Demandt
- Autobedrijf GHV
- Automobielbedrijf 			
Van de Weem
- Auto Nabuurs

Op de testdag konden de testrijders zich
wederom vergapen aan het grote aanbod
aan zakenauto's dat door de dealers ter
beschikking was gesteld. De verschillende merken, types en uitvoeringen
waren voldoende om een goede indruk
te krijgen van het hedendaagse autoaanbod. Op de zakenautotestdag was er
voor alle smaken en voor iedere functie
wel een auto aanwezig.
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We begonnen de dag bij Parkhotel
Horst in Horst. Daar werden de dealers
en testrijders gastvrij ontvangen met
een kopje koffie en een heerlijk lunchbuffet. Uitgever Michael van Munster
heette iedereen welkom en na een korte
briefing en een groepsfoto was het tijd
om de auto’s op te zoeken.
De eerste rit ging richting 112Academy
in Sevenum, waar het gastvrije
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personeel voor een lekker drankje
en overheerlijk hapjes zorgde. Dit
was voor de testrijders ook de eerste
gelegenheid om de testformulieren in te
vullen. Tussendoor kregen we ook nog
de mogelijkheid om de gloednieuwe
3D-bioscoop te bewonderen.
De tweede locatie was Niëns Horeca
in Maasbree. Voor de echte liefhebbers

Deelnemers:
- Peter van Hussen, Advies Visie
- Carlo Giliam, Alpha Labs
- Rudolf Rigtering, Appcomm
- Maurice Holla, Baanconcept Noord- en
Midden-Limburg
- Francis Seetsen-Braem, Counseling &
Coaching Noord-Limburg
- Marie-José Korsten, Feel Good Expert
- Chris Herben, Ivengi.com
- Laura Vierkotten-Bosma, Kasteeltuinen Arcen
- Ralf Holzapfel, Lagotronics Projects
- Tim Sampers, Personato
- Marian Sanchez, AMC Price Cleaning
- Marco Hendriks, PRO-Connect
- Bart Salemans, Salemans
Omgevingsontwikkeling
- Mindy van Rijt, Skindustries
- Alwin Sahr, Sportmobiel
- Job Euwes, TopProfile Executive Search
- Jordi Toonen, Wiertz Personeelsdiensten

werden we ook bij Niëns Horeca weer
voorzien van een drankje en heerlijke
hapjes.

- Rob Mans, Zuidlease

was de weg naar Maasbree dé perfecte
route om de auto's eens goed te testen.
Heelhuids aangekomen in Maasbree

Het kostte wat moeite om iedereen uit
het lentezonnetje te trekken, maar toen
dat was gelukt, vervolgden we onze
route naar de Kasteeltuinen in Arcen.
De dienstdoende chef verwende ons
met heerlijk verse asperges!

Bij terugkomst in Horst was er nog
voldoende tijd voor de testrijders om de
auto's uit te proberen waar ze gedurende
de dag niet in hebben kunnen rijden.
Hier werd door de deelnemers dan
ook gretig gebruik van gemaakt. De
geslaagde dag werd uiteindelijk afgesloten met een heerlijk driegangendiner. n
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‘Deze Leon is stabiel en
degelijk, maar op een lekker
sportieve manier.’

SEAT LEON ST
X-PERIENCE
DEALER: AUTOARENA VENLO
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: MENNO KOETSRUITER

Laura Vierkotten-Bosma: “Ik vind deze
SEAT een prachtige en sportieve auto. Hij is
groot en mooi afgewerkt en het rijcomfort
is hoog. Wat dat betreft denk ik dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit prima is.”
Tim Sampers: “Deze Leon is stabiel en degelijk, maar op een lekker sportieve manier.
Het is daarnaast ook een mooi vormgegeven
auto. De prijs/kwaliteit is ook in verhouding,
zeker als je kijkt naar alle upgrades.”
Chris Herben: “Ik vind de Leon ST X-PERIENCE een erg mooie auto! De automaat
schakelt soepel en je merkt ook echt het

verschil tussen de eco- en sportstand. De
afwerking van de SEAT is top. Een zeer
representatieve zakenauto!”
Peter van Hussen: “De SEAT is een comfortabele, overzichtelijke en nette zakenauto.
Daarnaast is de auto keurig afgewerkt. De
auto biedt naar mijn mening ook meer dan
de prijs doet vermoeden.”
Marie-José Korsten: “Ik vind de Leon een
hele nette auto! Hij is mooi van binnen en
bijzonder comfortabel. Daarnaast zitten er
veel opties op! Het is al met al een mooie,
volwaardige auto.”

		
SPECIFICATIES
Merk: SEAT

Koppel: 380 Nm

Verkoopprijs: € 43.353,-

Model: Leon ST

Verbruik: 1 op 20,4

Leaseprijs: vanaf € 698,-

Type: X-PERIENCE 2.0 TDi

Acceleratie (0 tot 100): 7,1 sec

Vanaf prijs: € 21.100,-

Transmissie: Automaat

Topsnelheid: 224 km/h

Informatie: www.autoarena.nl

Cilinderinhoud: 2.0 liter

Uitrusting: Upgrade Executive, 18

Vermogen: 184 pk

inch X-PERIENCE velgen.
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‘Ik ben onder de indruk
van de Passat. Het is een
zeer comfortabele auto.’

VOLKSWAGEN PASSAT
DEALER: AUTOARENA VENLO
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: ROLAND WILLEMSEN

Alwin Sahr: “Je merkt aan alles dat je met
deze Passat in een hogere categorie rijdt.
Het is een erg mooie en strakke auto, zeker
met die grote velgen. De prijs/kwaliteit verhouding is wat mij betreft dik in orde.”
Job Euwes: “Ik ben onder de indruk van de
Passat. Het is een zeer comfortabele auto.
De automaat schakelt lekker vlot door,
waardoor je ook de mogelijkheid hebt
om sportief te rijden. Deze Volkswagen is
degelijk en kwalitatief hoogwaardig.”
Ralf Holzapfel: “De Volkswagen Passat is
van buiten een mooi gestylde auto en van
binnen keurig afgewerkt. Ik ben onder de

indruk van de motor, die biedt meer dan
voldoende vermogen. Bij Volkswagen krijg
je altijd waar voor je geld, dat bewijst deze
Passat ook weer.”
Bart Salemans: “Ik vind de Passat een hele
mooie wagen. Hij is lekker ruim en ontzettend representatief. Echt een auto waarmee je prima bij klanten aan kunt komen.”
Francis Seetsen-Braem: “De Passat is van
binnen groter dan je zou verwachten. Het
interieur oogt rustig, dat vind ik wel prettig.
Hij rijdt ook nog eens heerlijk. Mede door
het Executive pakket is deze auto elke euro
waard.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Volkswagen

Verbruik: 1 op 22,7

Verkoopprijs: € 47.500,-

Model: Passat

Acceleratie (0 tot 100): 10,8 sec

Leaseprijs: vanaf € 519,-

Type: 1.6 TDi Variant Highline

Topsnelheid: 206 km/h

Vanaf prijs: € 30.790,-

Transmissie: Automaat

Uitrusting: Executive pakket,

Informatie: www.autoarena.nl

Cilinderinhoud: 1.6 liter

panoramadak, 19 inch lichtmetalen

Vermogen: 120 pk

velgen, sportonderstel, donker

Koppel: 250 Nm

getint glas achter.
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'Bijtelling van 7% is natuurlijk
erg interessant voor de
zakelijke rijder.'

AUDI A3
SPORTBACK E-TRON
DEALER: AUTOARENA VENLO
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: ROLAND BROUNS

Jordi Toonen: “Ik ben erg onder de indruk
van deze Audi. De auto is ontzettend comfortabel en representatief. De motor maakt
nauwelijks geluid, dat is even wennen, maar
ik voel me toch prettig achter het stuur.”
Mindy van Rijt: “Ik vind de A3 een mooie
auto. De wegligging is strak en de A3 reageert verder goed op de besturing. Ik vind
de prijs/kwaliteit verhouding goed, zeker
als je ziet wat er allemaal voor opties op
zitten.”

Rob Mans: “De Audi A3 Sportback is
kwalitatief een hele goede auto! De aanschafprijs is behoorlijk, maar vanwege de
opties én de gunstige bijtelling, zeker niet
verkeerd. Dus zakelijk is dit een zeer aantrekkelijke auto!”
Maurice Holla: “De A3 rijdt heerlijk en
heeft een heel mooi afgewerkt interieur.
Deze Audi heeft een stevige aanschafprijs,
maar met een bijtelling van slechts 7% is hij
natuurlijk erg interessant voor de zakelijke
rijder.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Audi

Verbruik: 1 op 58,8 (gecombineerd)

Verkoopprijs: € 50.144,-

Model: A3 Sportback e-tron

Acceleratie (0 tot 100): 7,6 sec

Leaseprijs: vanaf € 629,-

Type: Ambition

Topsnelheid: 222 km/h

Vanaf prijs: € 39.700,-

Transmissie: Automaat

Uitrusting (speciale opties): Pro Line

Informatie: www.autoarena.nl

Cilinderinhoud: 1.4 liter

Plus pakket, metallic lak, alumini-

Vermogen: 204 pk (gecombineerd)

umoptiek in interieur, panorama-

Koppel: 250 Nm

dak, Audi Parking Plus systeem.
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‘Een topauto! Deze
2-serie rijdt als de
BMW onder MPV’s.’

BMW 2 ACTIVE TOURER
DEALER: DE MAASSCHE BMW
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: RUUD JANSSEN

Alwin Sahr: “Een topauto! Deze 2-serie
rijdt als de BMW onder MPV’s. BMW is een
premium merk, dus de hoge prijs is te verantwoorden. Maar je krijgt ook een hoop
auto voor dat geld.”
Bart Salemans: “De Active Tourer van BMW
is een topwagen. De instap is wat hoger en
daardoor wat makkelijker. De auto is erg
luxe en over het design is goed nagedacht.
De verhouding tussen prijs en kwaliteit is
erg aantrekkelijk!”
Ralf Holzapfel: “Deze BMW is verbazingwekkend ruim. Het is ook een complete
wagen met een prettige hoge zit. De auto

rijdt verder zoals je dat van BMW mag
verwachten. De prijs/kwaliteit verhouding
is uiteraard goed.”
Rudolf Rigtering: “De 2-serie oogt van buiten wat bescheiden, maar is van binnen erg
ruim. Het is een mooie en complete auto,
die met gemak mee kan met de andere
wagens die vandaag meededen.”
Marco Hendriks: “Ik vind de Active Tourer
een stijlvolle, prettige auto. Hij rijdt heerlijk. Over de prijs/kwaliteit verhouding
heb ik niks aan te merken, die is meer dan
prima!”

		
SPECIFICATIES
Merk: BMW

Verbruik: 1 op 23

Verkoopprijs: € 40.511,-

Model: 2 Active Tourer

Acceleratie (0 tot 100): 8,9 sec

Leaseprijs: vanaf € 785,-

Type: 1.8d

Topsnelheid: 210 km/h

Vanaf prijs: € 29.484,-

Transmissie: Automaat

Uitrusting: Model Essential,

Informatie:

Cilinderinhoud: 1.8 liter

Executive pakket, metallic lak,

www.demaasscheBMW.nl

Vermogen: 150 pk

grotere tank, aluminium

Koppel: 330 Nm

dakdragers.

36

NOORD-LIMBURG BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2015

‘De MINI is een superleuke
auto, een echte
stuurmanswagen.’

MINI COOPER 5-DEURS
DEALER: DE MAASSCHE MINI
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: LINDA GERIS

Alwin Sahr: “De MINI is een superleuke
auto, een echte stuurmanswagen. Het
kinderprobleem van de oude 3-deurs is nu
opgelost.”
Laura Vierkotten-Bosma: “Ik vind de MINI
een leuke, compacte auto met een hele
sportieve uitstraling. De verhouding tussen
prijs en kwaliteit is prima. Er zit standaard
al veel op, daarna maak je het zo duur als
je zelf wilt.”
Marie-José Korsten: “De MINI rijdt verrassend pittig. Ik ben erg te spreken over het
aanwezige comfort. Daarnaast is de uitstra-

ling van de MINI natuurlijk geweldig. Als
je dan kijkt wat je allemaal krijgt voor het
geld, is daar niets mis mee.”
Mindy van Rijt: “Deze Cooper is een leuke,
compacte auto met een goede uitstraling.
De wegligging is strak, net een kart en hij
rijdt lekker. Al met al een mooie wagen
voor een goede prijs.”
Peter van Hussen: “Ik vind de MINI Cooper
een leuke auto om te zien. Hij is netjes
afgewerkt en is prettig om in te rijden. De
prijs en kwaliteit zijn goed in balans.”

		
SPECIFICATIES
Merk: MINI

Verbruik: 1 op 20,8

Verkoopprijs: € 28.185,-

Model: Hatchback 5 deurs

Acceleratie (0 tot 100): 8,2 sec

Leaseprijs: vanaf € 379,-

Type: Cooper

Topsnelheid: 207 km/h

Vanaf prijs: € 19.990,-

Transmissie: Handgeschakeld

Uitrusting (speciale opties): Naviga-

Informatie:

Cilinderinhoud: 1.5 liter

tie, Bluetooth, 17 inch lichtmetalen

www.demaasscheMINI.nl

Vermogen: 136 pk

velgen, PDC achter, LED kop-

Koppel: 220 Nm

lampen.
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Renault CAPTUR Helly Hansen

Voor de echte avonturiers
Bij Janssen

Vanaf

€21.390,-

Voorzien van o.a.:
Extended grip
Renault R-Link multimedia
Elektronisch geregelde airconditioning

Helmond Varenschut 9, Tel. (0492) 50 40 00
Nuenen Kruisakker 14, Tel. (040) 299 08 08
Venlo Olivier van Noortweg 4, Tel. (077) 355 38 00
De vanafprijs is inclusief btw en bpm en exclusief kosten rijklaar maken. Het extra voordeel is reeds doorberekend in de getoonde prijzen. De extra inruilwaarde is reeds doorberekend in de getoonde prijzen. Deze aanbieding is uitsluitend verkrijgbaar bij
J.Janssen Autobedrijven. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of speciﬁcaties in Nederland en/of ﬁscale categorie waarin het model valt. Vraag uw dealer om meer informatie en bekijk
de algemene voorwaarden op www.renault.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 4,9 - 5,4 l./100 km. Resp. 20,4 - 18,5 km/l. CO2: 113 - 125 g/km.

www.autobedrijf-janssen.nl

Renault adviseert

850100023 Adv Captur HH Janssen 190x128.indd 1

17-04-15 10:37

DE NIEUWE NISSAN X-TRAIL:

HET AVONTUUR ROEPT!
NU MET

€ 1.500,-

DE NIEUWE

EXTRA
INRUILPREMIE **
.

NISSAN X-TRAIL
AL VANAF

€ 37.600,-*
ONTWORPEN VOOR GROTE EN KLEINE AVONTUREN
Kom naar de showroom voor een uitgebreide proefrit en ervaar de
nieuwe Nissan crossover zelf. De X-TRAIL is standaard voorzien van
o.a.: 17” lichtmetalen velgen • Radio/CD speler met USB-aansluiting,
stuurwielbediening en 4 luidsprekers • Bluetooth voor handsfree bellen
• Cruise control en speedlimiter met stuurwielbediening

Varenschut 7
5705 DK Helmond
T. (0492) 50 40 50

Olivier van Noortweg 4
5928 LX Venlo
T. (077) 355 38 00

www.autobedrijf-janssen.nl

* Consumentenadviesprijs o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken. ** De € 1.500,- inruilpremie is alleen geldig bij inruil van uw huidige auto met een orderdatum tussen 01/04/2015 en
31/05/2015. Niet geldig voor fleet- en lease-orders, niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering.
Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 4,7-7,4 l/100km, respectievelijk 24,2-13,5 km/l. CO2-uitstoot variërend van 92 gr/km tot 169 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

'De Captur heeft een
meer dan prima indruk op
mij gemaakt.'

RENAULT CAPTUR
DEALER: AUTOBEDRIJF J.JANSSEN
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: PETER HOMMES

Jordi Toonen: “De Captur heeft een meer
dan prima indruk op mij gemaakt. De auto
is comfortabel en rijdt lekker. Ik vind hem
daarnaast ook representatief. Wat mij
betreft is de verhouding tussen prijs en
kwaliteit prima!”
Mindy van Rijt: “Ik vind de Renault Captur
een leuke en degelijke auto zonder veel
poespas. Hij rijdt ontzettend lekker! Als je
alles bij elkaar optelt, is de prijs/kwaliteit
verhouding goed.”
Job Euwes: “De kleurstelling en het uiterlijk
van de Captur zijn speels, dat spreekt mis-

schien niet iedereen op de zakelijke markt
aan. Verder is het een leuke auto die lekker
rijdt.”
Francis Seetsen-Braem: “Ik vind de Renault
een leuke wagen. Hij rijdt lekker en de
stoelen zitten heerlijk. Ik ben ook zeer te
spreken over de verhouding tussen prijs en
kwaliteit, die is dik in orde!”
Rob Mans: “Ik vind deze wagen een
goede, degelijke, moderne en hip uitziende auto. Echt een eigen gezicht. Als je
naar het totaalplaatje plus standaard opties
kijkt, krijg je echt veel wagen voor je geld.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Renault

Koppel: 190 Nm

Verkoopprijs: € 26.300,-

Model: Captur

Verbruik: 1 op 18,5

Leaseprijs: vanaf € 525,-

Type: TCe 120 EDC Serie Limitee

Acceleratie (0 tot 100): 10,9 sec

Vanaf prijs: € 17.190,-

Helly Hansen

Topsnelheid: 192 km/h

Informatie:

Transmissie: Automaat

Uitrusting: Dorpelbescherming kof-

www.autobedrijf-janssen.nl

Cilinderinhoud: 1.2 liter

ferbak, sidesteps Captur,

Vermogen: 120 pk

Xenon verlichting.
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'De X-Trail is een mooie
en ruime auto die erg
lekker rijdt.'

NISSAN X-TRAIL
DEALER: AUTOBEDRIJF J.JANSSEN
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: ARJEN VAN SPLUNDER

Ralf Holzapfel: “De Nissan X-Trail is een
grote en robuuste auto. Het rijgedrag
is verbazingwekkend goed en, wat mij
betreft, een vooruitgang op de Qashqai.
Je krijgt bij deze wagen echt waar voor je
geld.”
Rudolf Rigtering: “De X-Trail is een mooie
en ruime auto die erg lekker rijdt. Ik moet
zeggen dat de hoge zit me ook goed
bevalt. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is dik in orde.”
Marco Hendriks: “Je zou verwachten dat
een auto van dit formaat een zwaardere
motor nodig heeft, maar de Nissan redt

zich prima met een 1.6. De X-Trail rijdt verder lekker en de prijs komt overeen met de
geboden kwaliteit.”
Carlo Giliam: “Ik heb een goede indruk
gekregen van de Nissan X-Trail. De auto
heeft een zeer fijn weggedrag. Daarnaast
oogt het interieur prettig en subtiel. Als
je dan kijkt dat het een Business Edition
betreft, is de prijs goed in verhouding tot
de kwaliteit.”
Marian Sanchez: “De Nissan X-Trail is een
grote en ruime wagen. Daarnaast is het
prettig dat je wat hoger zit dan normaal.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Nissan

Verbruik: 1 op 20,4

Informatie:

Model: X-Trail

Acceleratie (0 tot 100): 11,4 sec

www.autobedrijf-janssen.nl

Type: dCi 130 Business Edition

Topsnelheid: 180 km/h

Transmissie: Handgeschakeld

Verkoopprijs: € 38.850,-

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Leaseprijs: vanaf € 839,-

Vermogen: 131 pk

Vanaf prijs: € 37.600,-

Koppel: 320 Nm

40
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‘Wow, wat een luxe. Dit
is een wagen uit het
exclusieve segment.'

JAGUAR XF SPORTBRAKE
DEALER: JAGUAR DEMANDT
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: MARK VAN HAM

Alwin Sahr: “Deze Jaguar is een indrukwekkende auto in de categorie Supersport
Saloon. Het interieur is mooi afgewerkt met
carbon en leer, een topinrichting. Dit is een
rijmachine pur sang die bij iedereen een
grote glimlach op het gezicht tovert.”
Tim Sampers: “Wow, wat een luxe. Dit is
een wagen uit het exclusieve segment;
keurig en sportief tegelijk. De Jaguar heeft
een hoge aanschafprijs, maar kijk eens wat
je ervoor terug krijgt.”
Rudolf Rigtering: “De Jaguar XF Sportbrake is een geweldige auto, een wolf in
schaapskleren. De auto is zo snel dat je vergeet dat het een personenauto is en hij is

zo comfortabel dat je vergeet dat het bijna
een sportauto is.”
Carlo Giliam: “Deze Jaguar is zeer sportief
en keurig afgewerkt. Wat dat betreft is
deze wagen 100% een verlengstuk van mijn
persoonlijkheid. Het is geen goedkope
bolide, maar hij is elke cent waard. Als ik
het geld had, kocht ik er een.”
Marian Sanchez: “Wat een mooie auto en
wat een luxe! De verhouding tussen prijs
en kwaliteit is perfect: what you see and
feel is what you get! Hou je van mooie,
luxe auto’s en heb je een toereikend budget? Kijk dan eens naar deze Jaguar!”

		
SPECIFICATIES
Merk: Jaguar

Koppel: 680 Nm

Verkoopprijs: € 175.600,-

Model: XF Sportbrake

Verbruik: 1 op 8,1

Leaseprijs: vanaf € 995,-

Type: XFR-S 5.0 V8 Supercharged

Acceleratie (0 tot 100): 4,6 sec

Vanaf prijs: € 52.600,-

Transmissie: Automaat

Topsnelheid: 300 km/h

Informatie: www.demandt.nl

Cilinderinhoud: 5.0 liter

Uitrusting: Performance remmen,

Vermogen: 550 pk

begrensd op 300 km/h.

NOORD-LIMBURG BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2015

41

THE ART OF PERFORMANCE
JAGUAR XF LIMITED EDITION ‘R-SPORT’
VANAF € 54.990,–
UW VOORDEEL

€ 9.469,–

Min./max. gecombineerd verbruik: 5,1–8,9 l/100 km. CO2-uitstoot resp. 129–189 g/km. Vanafprijs XF € 52.600,– en XF
Sportbrake € 55.400,– incl. bpm en btw en excl. kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden www.jaguar.nl.
Wijzigingen voorbehouden. 3 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Actie geldig zolang de voorraad strekt.

DEMANDT-WAGEMANS B.V.

Amerikalaan 122 – 6199 AE Maastricht-Airport – Tel: +31 (0) 43 358 8299 – Fax: +31 (0) 43 358 8290 – www.demandt.nl

JLRNGEN4W044_XJ_Demandt_Mag_128Hx190_IC.indd 1

30/04/15 17:03

‘Het is een ruime wagen met
een strak interieur en veel
technische snufjes.’

CITROËN C4 CACTUS
DEALER: AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DE WEEM
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: BJORN STIPHOUT

Laura Vierkotten-Bosma: “Ik was aanvankelijk sceptisch over deze auto, mede door
de buitenkant. Maar na een ritje in de
Cactus ben ik zeer positief verrast. Het is
een ruime wagen met een strak interieur en
veel technische snufjes.”
Tim Sampers: “De Citroën Cactus is een
degelijk en stabiele wagen. Het is een
unieke en speelse auto met een hele
goede prijs/kwaliteitverhouding. De 14%
bijtelling draagt daar zeker aan bij.”

Het is een leuke en complete auto. Daarnaast is het comfortgehalte hoog, mede
door de hogere instap. De prijs/kwaliteit
verhouding is erg goed, dat had ik niet
verwacht.”
Maurice Holla: “De Cactus heeft een bijzondere uitstraling. Het dashboard ziet er
bijvoorbeeld fantastisch uit! Het rijcomfort
is van een zeer hoog niveau, mede door de
fijne stoelen. De verhouding tussen prijs en
kwaliteit is perfect!”

Marie-José Korsten: “Na een rit in de Cactus heb ik mijn mening moeten bijstellen!

		
SPECIFICATIES
Merk: Citroën

Verbruik: 1 op 32,3

Verkoopprijs: € 20.690,-

Model: C4 Cactus

Acceleratie (0 tot 100): 10,7 sec

Leaseprijs: vanaf € 479,-

Type: BlueHDi 100 S&S Business

Topsnelheid: 184 km/h

14% bijtelling

Transmissie: Handgeschakeld

Uitrusting: Touchscreen navigatie, Ach-

Vanaf prijs: € 16.490,-

Cilinderinhoud: 1.6 liter

teruitrijcamera, Parkeerassistent, Pano-

Informatie: www.vdweem.nl

Vermogen: 100 pk

ramisch glazen dak, Parkeersensoren

Koppel: 254 Nm

v+a, Automatische airco, Cruise control
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Fiat with

500X HIJ IS ER

DE NIEUWE FIAT 500X. GROTER, KRACHTIGER EN KLAAR
VOOR ALLES WAT OP JE PAD KOMT.
VANAF € 19.995,-.
fiat.nl

Gem. brandstofverbruik: 4,1 - 6,0 l/100 km (1 op 16,7 - 24,4). CO2 : 107 - 144 g/km. Kijk voor de kosten en voorwaarden op fiat.nl
Prijs incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke
verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuw Rijden. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

(alleen service)

ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT,
THE FUTURE BUILT ON THE PAST

Alfa Romeo with

ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT
150PK (110KW)

GRATIS UCONNECT™-MULTIMEDIASYSTEEM T.W.V. € 895,3,9% FINANCIERING VOOR

€ 199,- PER MAAND

20% BIJTELLING, 5 JAAR LANG

Netto bijtelling € 199,- per maand

Brandstofverbruik: 4,2 - 5,0 L/100 km (20,0 - 23,8 km/L). CO2-emissie: 104 - 117 g/km.

•Dual Zone automatic climate control
•17” lichtmetalen sportvelgen
•Sportieve achterbumper (Diffuser)
•Voorstoelen in hoogte verstelbaar
•Parkeersensoren achter
•Alfa DNA

DE GIULIETTA SPRINT

€ 27.450,INCLUSIEF BTW/BPM

Prijs incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Niet geldig in combinatie met andere acties. Financiering betreft een niet-doorlopend krediet via Alfa Romeo Financial Services, handelsnaam van FGA Capital
Netherlands BV (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag € 20.000,-. Deze financiering geldt uitsluitend op voorraadmodellen en zolang de voorraad strekt.
Alfa Romeo Financial Services behoudt het recht voor om de actie zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 31 mei 2015. In combinatie met beide dieselmotoren geeft de Giulietta Sprint
20% bijtelling over heel 2015. Bij 42% belasting is dat een netto bijtelling van € 199,- per maand. Vraag de Alfa Romeo-dealer naar de voorwaarden. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeelding kan afwijken.

Lennaerts Venlo B.V.
Rudolf Dieselweg 22, Venlo. Telefoon: 077-3870782. www.lennaerts.nl
Alfa Romeo

'De Fiat heeft veel opties
en gadgets voor een auto
van zijn formaat.'

FIAT 500X
DEALER: AUTOBEDRIJF GHV
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: SANDER JANSEN

Tim Sampers: “Ik vind deze grotere Fiat
een leuke auto, prima voor een jong gezin
of een wat specifieker publiek. De afwerking is keurig en ook de verhouding tussen
prijs en kwaliteit is goed.”
Marie-José Korsten: “Ik vind de Fiat verbazingwekkend groot, het is een hele andere
beleving dan de kleine 500. De hogere
instap is erg prettig. Al met al een vind ik
het een leuke en complete wagen.”
Chris Herben: “De Fiat 500X heeft me
aangenaam verrast. De hoge zit is prettig en de auto is ruim en behoorlijk pittig.

De afwerking is goed en mooi. Je onderscheidt je met deze Italiaan wel op de
weg.”
Rudolf Rigtering: “Ik vind de Fiat een verrassend sportieve auto. Hij trekt lekker op
in de stad en ook op de snelweg komt hij
vlot van zijn plaats. Ben je op zoek naar een
hippe auto met een eigen gezicht, dan is
deze 500X zeker een aanrader.”
Carlo Giliam: “De Fiat heeft veel opties en
gadgets voor een auto van zijn formaat. En
ik moet zeggen dat het in de sportstand
nog een redelijke mannenauto is.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Fiat

Verbruik: 1 op 16,6

Verkoopprijs: € 30.187,-

Model: 500X

Acceleratie (0 tot 100): 9,8 sec

Leaseprijs: vanaf € 481,-

Type: 1.4 MultiAir Turbo Lounge

Topsnelheid: 190 km/h

Vanaf prijs: € 19.995,-

Transmissie: Handgeschakeld

Uitrusting: Pack Dynamic Safety,

Informatie:

Cilinderinhoud: 1.4 liter

U-connect navigatie, Bi-xenon ver-

www.autobedrijfghv.nl

Vermogen: 140 pk

lichting, achteruitrijcamera,

Koppel: 230 Nm

Easy Entry & GO.
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'Ik vind de Giulietta tot de
verbeelding spreken, vooral
door zijn stoere uitstraling.'

ALFA ROMEO GIULIETTA
DEALER: AUTOBEDRIJF LENNAERTS
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: LUUK WILMS

Bart Salemans: “Voor het middensegment
is de Alfa een geweldige auto met veel
emotie en een mooie afwerking. Daarnaast
heeft deze Alfa een lekker pittige motor.
Echt een wagen voor de liefhebber.”
Chris Herben: “Ik vind de Giulietta een
mooie en representatieve auto. De wagen
is keurig afgewerkt en rijdt heerlijk. De
prijs/kwaliteit verhouding is goed. De Alfa
is standaard voorzien van voldoende luxe
en heeft een sportief karakter.”
Francis Seetsen-Braem: “De Alfa Romeo
Giulietta is een lekker pittig ding! Mooi

detail in het interieur zijn de stiksel in de
kleur van de lak. De verhouding tussen prijs
en kwaliteit is wat mij betreft dik in orde.”
Jordi Toonen: “Qua uiterlijk is de Alfa
Romeo helemaal mijn auto! Lekker sportief
en mooie vormen. Voor minder dan 30.000
euro heb je meer dan een prima wagen!”
Peter van Hussen: “Ik vind de Giulietta
tot de verbeelding spreken, vooral door
zijn stoere uitstraling. Daarnaast zitten er
behoorlijk wat opties in de Alfa. Al met al
een mooie auto voor een mooie prijs.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Alfa Romeo

Verbruik: 1 op 20

Verkoopprijs: € 28.450,-

Model: Giulietta

Acceleratie (0 tot 100): 7,7 sec

Leaseprijs: vanaf € 499,59 pm

Type: 1.4 Turbo TCT Sprint

Topsnelheid: 218 km/h

excl. btw op basis van 30.000 km

Transmissie: Automaat

Uitrusting (speciale opties): 6,5

48 maanden.

Cilinderinhoud: 1.4 liter

inch U-connect navigatiesysteem,

Vanaf prijs: € 22.950,-

Vermogen: 170 pk

parkeersensoren, verwarmbare bui-

Informatie: www.lennaerts.nl

Koppel: 250 Nm

tenspiegels, cruise control.
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'Ik had niet verwacht
dat deze Peugeot zo
lekker zou rijden.'

PEUGEOT 308 SW
DEALER: AUTO NABUURS
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: MIRANDA NABUURS

Laura Vierkotten-Bosma: “De Peugeot
is een comfortabele wagen. Hij laat een
goede eerste indruk achter en die is sportief, ruim en comfortabel. Al met al krijg je
veel auto voor je geld!”
Bart Salemans: “De Peugeot 308 SW is een
ruime en fijne wagen. Hij heeft ook genoeg
pk’s voor zijn formaat. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is zeer goed! En daarnaast hij deze auto nog een interessante
14% bijtelling.”
Mindy van Rijt: “De 308 SW is een mooie,
grote auto. Er is erg veel been- en laadruimte aan boord. Ik had niet verwacht dat

deze Peugeot zo lekker zou rijden. Je hebt
een grote wagen voor een mooie prijs met
een gunstige bijtelling.”
Rob Mans: “De Peugeot heeft een goede
indruk op me achter gelaten. Hij voelt veilig en solide aan. In het zakelijke segment
kan dit, mede door de 14% bijtelling, wel
eens een topper worden.”
Peter van Hussen: “De 308 is een degelijke
auto. Hij rijdt en stuurt fijn en is overzichtelijk en ruim. Er zitten behoorlijk wat extra’s
aan boord, dat maakt de auto zakelijk wel
interessant.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Peugeot

Verbruik: 1 op 31

Verkoopprijs: € 28.990,-

Model: 308 SW 1.6 Blue HDi

Acceleratie (0 tot 100): 10,1 sec

Leaseprijs: vanaf € 597,70

Type: Bluelease Executive Pack

Topsnelheid: 194 km/h

Vanaf prijs: € 26.990,-

Transmissie: Handgeschakeld

Uitrusting: Climate control,

Informatie: www.autonabuurs.nl

Cilinderinhoud: 1.6 liter

navigatie met bluetooth,

Vermogen: 120 pk

parkeerhulp voor en achter

Koppel: 300 Nm

met camera.
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PEUGEOT 308 SW

RUIMSTE IN ZIJN KLASSE
MET

NETTO BIJTELLING AL VANAF

€ 132 PER MAAND!

Gem. verbr. l/km: 3,2; km/l: 31,3; CO2: 82 gr/km

De superruime Peugeot 308 SW is vanaf nu weer verkrijgbaar met slechts 14% bijtelling! Met zijn fraaie strakke lijnen, de
riante afmetingen en door het moderne en strak vormgegeven dashboard beleeft u ultiem rijplezier. Bovendien rijdt u de
308 SW met zijn zuinige motoren al voor een netto bijtelling vanaf € 132 per maand.
Zelf de Peugeot 308 SW ervaren? Wij zien u graag in onze showroom!
NABUURS Venray Zuidsingel 10 Tel.: (0478) 58 16 83
NABUURS Cuijk
NABUURS Uden

Beersebaan 5 Tel.: (0485) 33 12 49
Nijverheidsstraat 2 Tel.: (0413) 34 33 35

www.autonabuurs.nl

Alleen bij
aanschaf
in 2015!

5 JAAR LANG,
7% BIJTELLING

Direkt !
r
leverbaa

Mitsubishi
Outlander PHEV
€ 39.990,Lease vanaf € 599,-**
Vanaf

7% BIJTELLING
(V.A. € 98,PER MAAND*)

FISCAAL
VOORDEEL VOOR
ONDERNEMERS

BRANDSTOFBESPAREND
(A-LABEL)

TREKVERMOGEN
1500 KG

ACTIERADIUS
800 KM

STANDAARD
4WD

Auto Creemers

Autobedrijf Deinum B.V.

Solvayweg 3 • 6049 CP HERTEN-ROERMOND • 0475-321092

De Sondert 5 • 5928 RV Blerick • (077) 382 00 00

WWW.AUTOCREEMERS.NL

WWW.DEINUMVENLO.NL

GARANTIE +
MOBILITEITSSERVICE

CO2-uitstoot < 49 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard speciﬁcaties. *Bijtelling is afhankelijk van het voor u geldende belastingtarief, deze berekening is op
basis van het 42% belastingtarief. **Leasetarief per maand is exclusief BTW en gebaseerd op operationele lease met een looptijd van 60 maanden bij 20.000 km per jaar, incl. verzekering, reparaties, onderhoud en banden. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

'Door de hybride motor
heb je nauwelijks in de
gaten dat je rijdt.'

MITSUBISHI
OUTLANDER PHEV
DEALER: AUTO CREEMERS
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: RICARDO VERGOOSSEN

Ralf Holzapfel: “Ik vind de Outlander een
mooie, grote wagen. Ook qua ruimte binnenin is het enorm! Over de verhouding
tussen prijs en kwaliteit hoeven we het door
7% bijtelling natuurlijk niet eens te hebben.”

Jordi Toonen: “Het is een oerdegelijke auto
die ook zakelijk prima kan worden ingezet.
Hij oogt keurig en representatief. Ik ben
vooral erg te spreken over het comfort.
Mede door de lage bijtelling is deze Outlander een aanrader.”

Francis Seetsen-Braem: “De Mitsubishi
heeft een zeer goede indruk op me achter
gelaten. De auto is heel erg comfortabel
en hij rijdt heerlijk! Door de hybride motor
heb je nauwelijks in de gaten dat je rijdt. De
prijs/kwaliteit verhouding is ook nog eens
gunstig door de lage bijtelling.”

Job Euwes: “De Mitsubishi Outlander is een
ruime en heel comfortabele wagen. Het rijden op de elektromotor is een genot, bijna
rustgevend. Je hebt veel auto voor een zeer
goede prijs.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Mitsubishi

Verbruik: 1 op 52 (gecombineerd)

Model: Outlander PHEV

Acceleratie (0 tot 100): 11 seconden

Type: Business X-Line

Topsnelheid: 170 km/h

Transmissie: Automaat

Verkoopprijs: € 40.730,-

Cilinderinhoud: 2.0 liter

Leaseprijs: vanaf € 649,-

Vermogen: 240 pk (gecombineerd)

Vanaf prijs: € 39.990,-

Koppel: 522 Nm (gecombineerd)

Informatie: www.autocreemers.nl
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