
ZAKENAUTOTESTDAG

Tijdens de Zakenautotestdag konden 
de testrijders kennis maken met een 
grote verscheidenheid aan modellen. De 
verschillende merken, types en uitvoe-
ringen gaven een goede indruk van het 
actuele aanbod van zakenauto’s. Voor 
alle voorkeuren, elke beurs en iedere 
functie was wel een passend alternatief 
aanwezig.

Groepsfoto
De testdag startte bij Woudschoten 
Hotel & Conferentiecentrum in Zeist. 

Daar werden de dealers en testrijders 
ontvangen met een heerlijk lunchbuffet. 
Uitgever Michael van Munster heette 
iedereen welkom en na een korte brie-
fing en de groepsfoto was het tijd om de 
auto’s op te zoeken. 
De eerste rit ging naar Restaurant ‘t 
Oude Tolhuys in Utrecht waar het 
gastvrije personeel voor een lekker 
kopje koffie en zoete hapjes zorgde. 
Het was voor de rijders ook de eerste 
gelegenheid om de testformulieren in 
te vullen.

Sightseeing
De tweede locatie was Hotel Ernst 
Sillem Hoeve in Den Dolder. Voor 
de echte liefhebbers was de weg naar 
het hotel dé perfecte gelegenheid 
om de auto’s eens goed aan de tand 
te voelen. De route bevatte zowel 
een stuk snelweg als een aantal bin-
nenweggetjes. Sommige deelnemers 
maakten van de gelegenheid gebruik 
om aan sightseeing te doen en een 
ommetje via Paleis Soestdijk te 
maken. Ook bij Hotel Ernst Sillem 

Het is voorjaar. Dat betekent dat de 
Zakenautotestdag van Utrecht Business 
op de agenda staat. Normaal gesproken 
kan dit evenement rekenen op prima 
weersomstandigheden. De testdag 
van 2015 gaat echter de boeken in als 
de ‘winderige editie’. De grillen van 
Moeder Natuur deden geen afbreuk aan 
de dag zelf. Die was zeer geslaagd.

Deelnemers Zakenautotestdag 
winden zich niet op over weer

DEALERS
- Arval

- Car Plan

- Automobielbedrijf J. Damsté

- Flex Autolease

- Ford Utrecht

- Knoop Maarssen

- Kooijman Utrecht

- Nefkens Midden

- Utrechts Auto Bedrijf U.A.B.

- Vireo Auto

FOTOGRAFIE KARIM DE GROOT
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Hoeve werden de dealers en testrijders 
voorzien van een drankje en een hapje.

Avondspits
Na twee interessante presentaties ging 
de karavaan weer op pad. De laatste 
wissel was op de parkeerplaats aan de 
Spieghelweg in Leusden. Na een korte 
pauze vertrok de stoet weer in de richting 
van eindbestemming Woudschoten. Bij 
aankomst was er gelegenheid voor de test-
rijders om de auto’s uit te proberen waar ze 
gedurende de dag nog niet in hadden kun-

nen rijden. Hier werd gretig gebruik van 
gemaakt. Dat sommige deelnemers daarbij 
in de Utrechtse avondspits terechtkwamen, 
mocht de pret niet drukken. De geslaagde 
dag werd afgesloten met een heerlijk 
3-gangen diner. n

Op de volgende pagina’s een impressie van 

de ervaringen van de testrijders. Ook is een 

overzicht opgenomen met specificaties van de 

verschillende modellen. Bij de daarbij vermelde 

leasebedragen gaat het om full operational lease 

o.b.v. 30.000 km per jaar, 4 jaar, excl. BTW.

DEALERS
- Arval

- Car Plan

- Automobielbedrijf J. Damsté

- Flex Autolease

- Ford Utrecht

- Knoop Maarssen

- Kooijman Utrecht

- Nefkens Midden

- Utrechts Auto Bedrijf U.A.B.

- Vireo Auto

DEELNEMERS
- Okkie Millaard, Benvalor

- Victor Beverloo, Biz2Be

- Jurjen Groot, CMS Derks Star Busmann

- Ramon Beuk, De Glazen Ruimte

- Gijs Poorter, Digitrage

- Harry Helwegen, Diligence

- Ruud Bijl, Gemeente Nieuwegein

- Chris Kemperman, WEA Deltaland

- Aron Laponder, H. van Dijkhuizen

- Justin Meijer, JUPE Software

- Lars Beckers, Kontakt der Kontinenten

- John Meijer, MijnMKB App

- André Verschoor, Reijneveld Engineering

-  R obert Jan Stronkhorst, Schuiteman 

Accountants

-  Roel Verhagen, Verhagen Dakbedekkingen

- Gerard Vriesenga, Solventium

- Eric Jansen, System Care ICT DYN

- Bert Bouman, System Care ICT DYN

- Ralf de Hamer, Teleson

LOCATIES
-  Woudschoten Hotel &   

Conferentiecentrum, Zeist

- Restaurant ‘t Oude Tolhuys, Utrecht

- Hotel Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
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Harry Helwegen: ‘De BMW 428i is een zeer 
representatieve auto met een stijlvolle en 
degelijke uitstraling. Met deze auto kun je 
prima bij iedere zakelijke afspraak verschij-
nen. Er hangt een stevig prijskaartje aan 
maar daar krijg je dan ook wel wat voor.’

Ralf de Hamer: ‘De BMW 428i is een 
strakke en sportieve auto met uitstraling. 
Een echte Duitse klassebak die ik graag 
voor mijn deur heb staan. BMW heeft een 
bepaald prijsniveau, maar de kwaliteit en 
uitstraling rechtvaardigen dit.’

Gerard Vriesenga: ‘Ik heb een hele goede 
indruk gekregen van de BMW 428. Je 
kunt met deze auto zowel rustig cruisen 

als supersportief rijden. Het is een zeer 
comfortabele auto met fijne stoelen, zelfs 
voor iemand van mijn lengte. Zoals te doen 
gebruikelijk is BMW wat royaler geprijsd 
dan je zou willen, maar daar krijg je ook 
een exclusieve auto voor terug.’

Gijs Poorter: ‘De BMW 428i is een super-
auto! Hij is helemaal af, zeer luxe en boor-
devol interessante opties. De head-up dis-
play voor de navigatie vind ik erg handig.’

Victor Beverloo: ‘Ik vind de BMW 428i een 
ontzettend gave auto. Hij ziet er echt heel 
mooi uit en is daarnaast ook erg represen-
tatief. De auto is aan de prijs, maar rijdt 
geweldig en is zeer compleet uitgerust.’

LEASEMAATSCHAPPIJ: ARVAL AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: KOEN SWENNEN

  
SPECIFICATIES

Merk: BMW

Model: 4-serie

Type: 428i Gran Coupé

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.0 liter

Vermogen:  245 pk

Koppel: 350 Nm

Verbruik: 1 op 15,8

Acceleratie (0 tot 100): 6,1 sec

Topsnelheid: 250 km/h

Uitrusting: Cruise control, naviga-

tiesysteem Business, automatische 

airconditioning, Xenon koplampen, 

17 inch lichtmetalen wielen, 

multifunctioneel en met leer 

bekleed driespaaks stuurwiel, 

regen- en lichtsensor

Verkoopprijs: € 70.358,-

Leaseprijs: € 1.227,63

Vanafprijs: € 42.500,-

Informatie: www.arval.nl

BMW 428i GRAN COUPÉ

ZAKENAUTOTESTDAG
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‘De BMW 428i is een 
strakke en sportieve 
auto met uitstraling.’



€ 4,37 p/dag

€ 0,08 p/km

HOE MINDER U
RIJDT, HOE LAGER
UW KOSTEN.

DE SLIMME LEASE OPLOSSING VOOR HET MKB
 Vaste lage prijs per kilometer    Makkelijk opzegbaar contract    Direct online uw leaseprijs berekenen    De kwaliteit en service van Arval

Bijvoorbeeld:
VOLKSWAGEN 

UP

Stel, u wilt als ondernemer altijd over een auto kunnen beschikken, 
maar gebruikt hem niet altijd even veel. Kies dan voor Arval’s lease-
oplossing voor mkb’ers en zzp’ers. De leaseprijs is opgesplitst in een 
laag maandbedrag en een vaste prijs per kilometer, dus u bepaalt zelf 
hoeveel uw leaseauto kost. 
Bij Arval least u een auto op basis van full operational lease. We nemen 
u alle zaken rondom lease uit handen, zodat u zich kunt focussen op 
waar ú goed in bent. Daarnaast betaalt u ook geen hoge boete als u van 
uw contract af wilt. Lees hoe makkelijk dat gaat op onze website.

Kiest u voor Arval, dan kiest u kwaliteit en service. Negen keer werd Arval 
uitgeroepen tot leasemaatschappij met de hoogste klanttevredenheid. 
Met uw vaste accountmanager en driverteam staan wij voor u klaar.

Bereken uw leaseprijs en vraag een 
offerte aan op arvalperkilometer.nl 
en maak kans op een gratis 
 halfjaarabonnement op Autoweek!

We ❤ PrintMedia

Bouwmeesterweg 52  |  3123 AA Schiedam  T 010 247 6666  W www.balmedia.com  E info@balmedia.com

Houdt u ook zo van schitterend drukwerk, scherpe prijzen en uitstekende service? Neem nu contact op 
en ondervind zelf de geweldige kwaliteit van ons Nederlands/Baltisch traject: optimaal van boom tot deur.

BAL_adv_magazine.indd   4 24-02-15   16:30



  

DE CITROËN C4 CACTUS
EXTRA ZUINIG EN VANAF SLECHTS

E      ONOMY PRIJS
BUSINESS CLASS

DE AUTO VOOR DE ZAKELIJKE RIJDER. BOORDEVOL INNOVATIES ALS AIRBUMP, 
AIRBAG IN ROOF EN MAGIC WASH RUITERSPROEIERS. MAAK NU EEN PROEFRIT 
IN DE ZUINIGE CITROËN C4 CACTUS BIJ DAMSTÉ.

AUTOMOBIELBEDRIJF J. DAMSTÉ B.V. - NIEUWEGEIN 
DUKATENBURG 94 - 030-6004900 - WWW.DAMSTE.CITROEN.NL

 Gem. verbruik: 3,1 - 4,6 l/100km; 21,7 - 32,3 km/l; CO2: 82 - 107 g/km. Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd 
volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en –omstandigheden en kwaliteit van het 
wegdek. De vanafprijs van € 16.490 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 Puretech en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden 
citroen.nl). Prijs-, speci¥ catie- en ¥ scale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel.

www.citroen.nl

 €16.490



Eric Janssen: ‘Ik vind de Citroen C4 Cactus 
een eigenwijze, onderscheidende auto. 
De verhouding tussen prijs en kwaliteit is 
prima. Daarnaast heeft de Cactus ook een 
zeer interessante leaseprijs.’

Ruud Bijl:  ‘Over het design aan de buiten-
kant valt te twisten; je moet ervan houden. 
Van binnen is de Cactus bijzonder ruim en 
comfortabel. De prijs/kwaliteitverhouding 
is erg goed, je krijgt veel auto voor je geld.’

Ramon Beuk: ‘Ik vind de Cactus eigenlijk 
wel een grappige auto. Hij ziet er zowel van 
binnen als van buiten leuk uit en rijdt erg 
stabiel.’

Chris Kemperman: ‘De Cactus heeft een 
goede indruk achtergelaten. De auto heeft 
goede vering en de stoelen zitten erg com-
fortabel. Het exterieur is bijzonder. Als je 
naar de aanschafprijs van deze auto en de 
bijtelling (14%) kijkt, dan is het geen geld 
voor zo’n complete auto.’

André Verschoor: ‘De Cactus is in alle  
opzichten een aanwinst voor de Neder-
landse wegen! Bravo voor de ontwerpers. 
Deze auto past volgens mij goed bij een 
creatief bedrijf met jonge werknemers.’

DEALER: AUTOMOBIELBEDRIJF J. DAMSTÉ 
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: KOEN SWENNEN

  
SPECIFICATIES

Merk: Citroen

Model: C4 Cactus

Type: 1.6 100pk

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Vermogen: 100 pk

Koppel: 254 Nm

Verbruik: 1 op 32,3

Acceleratie (0 tot 100): 10,7 sec

Topsnelheid: 184 km/h

Uitrusting: Business-uitvoering 

met onder meer panoramisch vast 

glazen dak, digitale tuner DAB en 

airbump Dune, navigatiesysteem 

met 7” touchscreen tablet, 

achteruitrijcamera. 

Verkoopprijs: € 22.170,-

Leaseprijs: € 525,60

Vanafprijs: € 20.690,-

Informatie: www.damste-auto.nl

CITROEN C4 CACTUS
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‘De prijs/kwaliteit- 
verhouding is erg goed, je 

krijgt veel auto voor je geld.’



  

Fiat with

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 fi at.nl

Prijs incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële 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.

500X HIJ IS ER

Houten:  Ringveste 4, Tel. 030-6345555
www.vireoauto.nl

Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

T 0343 - 492 492
F 0343 - 492 444

E info@woudschoten.nl
I www.woudschoten.nl

U heeft behoefte aan een sfeervolle ruimte, een compleet product met diverse  
faciliteiten en een helder prijsbeleid. U wilt dan zeker zijn dat die ruimte vol-
doet aan uw wensen en dat deze ook binnen uw budget past. Liever nog: een 
accommodatie die u verrast.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist is centraal gelegen op een bosrijk  
eigen landgoed van 45 hectare.  Uitstekend geschikt voor één- en meerdaagse 
bijeenkomsten als trainingslocatie, om te vergaderen en voor Business Events. 

nice to meet!

Korting op onze
arrangementen?

Kijk op woudschoten.nl
 voor de actuele 

kortingskalender



Harry Helwegen: ‘De grotere Fiat 500 is 
een zeer complete auto voor zijn prijs. 
Er zit een aantal opties op de auto die je 
normaal alleen op duurdere modellen ziet. 
De hogere zit van de auto geeft een goed 
overzicht over het verkeer. De verhouding 
tussen prijs en kwaliteit is dik in orde.’

John Meijer: ‘Ik vind de Fiat 500X een 
prettige auto om in te rijden. Hij is ruim 
en stabiel en heeft bijzonder veel power. 
Daarnaast vind ik het een comfortabele en 
veilige auto.’

Ralf de Hamer: ‘De Fiat 500X heeft uitstra-
ling en rijdt en zit ontzettend comforta-

bel. Daarnaast beschikt de Fiat over alle 
noodzakelijke opties. De prijs/kwaliteit 
verhouding is goed; je krijgt veel auto voor 
je geld.’

Gerard Vriesenga: ‘De Fiat 500X is een pit-
tige auto die geschikt is om zowel sportief 
als rustig mee te rijden. Je hebt een pret-
tige zit achter het stuur met voldoende 
(hoofd)ruimte.’

Eric Janssen: ‘De Fiat 500X is verbazing-
wekkend groot en heeft meer dan vol-
doende ruimte. Toch is het ook een prettig 
compacte auto. Al met al is dit een leuk 
model met een stoere uitstraling.’

DEALER: VIREO AUTO
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: MAARTEN SEEGERS

  
SPECIFICATIES

Merk: Fiat

Model: 500X 1.4 Multi-Air 

Type: Lounge

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.4 liter

Vermogen: 140 pk

Koppel: 230 Nm

Verbruik: 1 op 17,1

Acceleratie (0 tot 100): 9,8 sec

Topsnelheid: 190 km/h

Uitrusting: Xenon verlichting, 6,5 

inch touchscreen navigatiesysteem, 

achteruitrijcamera, 18 inch lichtme-

talen velgen, climate control, 

cruise control, Smart Entry, 

parkeersensoren achter.

Verkoopprijs: € 28.950,-

Leaseprijs: € 499,-

Vanafprijs: € 19.995,-

Informatie: www.vireoauto.nl

FIAT 500X
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‘De Fiat 500X heeft 
uitstraling en rijdt en zit 

ontzettend comfortabel.’



Harry Helwegen: ‘De Mazda 6 is een zeer 
comfortabele auto met een chique uitstra-
ling. Ik vind het bijzonder dat het lederen 
interieur is inbegrepen in een auto in deze 
prijsklasse. Dit is gewoon een hele com-
plete zakenauto die scherp is geprijsd.’

Eric Janssen: ‘De Mazda 6 rijdt bijzonder 
relaxt; hij heeft een prettige zit waardoor je 
ontspannen achter het stuur zit. Daarnaast 
is deze uitvoering bijzonder luxe. Hierdoor 
is de verhouding tussen prijs en kwaliteit 
dik in orde.’

André Verschoor: ‘De Mazda 6 is een auto 
waarin je je gelijk thuis voelt. De facelift 

heeft de auto goed gedaan, hij heeft nu 
meer een eigen gezicht. Zowel de aan-
schafprijs als de leaseprijs hebben mij in 
positieve zin verrast.’

Okkie Millaard: ‘Ik had nog niet eerder in 
een Mazda gereden, maar ben aangenaam 
verrast. Het is een bijzonder comfortabele 
en representatieve auto.’

Bert Bouman: ‘De Mazda 6 heeft een 
goede indruk op me gemaakt. Hij rijdt 
lekker en vlot. Daarnaast zitten de stoelen 
comfortabel. De prijs/kwaliteit verhouding 
is goed, je krijgt echt waar voor je geld.’

DEALER: AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSEN 
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: SAM MOHAMOUD ALI

  
SPECIFICATIES

Merk: Mazda

Model: 6

Type: Skyactive-D 150 6MT Sky-

lease GT

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 2.2 liter

Vermogen: 150 pk

Koppel: 380 Nm

Verbruik: 1 op 25,6

Acceleratie (0 tot 100): 9,1 sec

Topsnelheid: 211 km/h

Uitrusting: Geïntegreerd navigatie-

systeem, climate control, cruise 

controle, Smart City Brake Support, 

lederen bekleding, Bose audio-

systeem met 11 speakers, 

elektrisch verstelbare stoelen, 

parkeersensoren voor en achter. 

Verkoopprijs: € 35.990,-

Leaseprijs: € 701,-

Vanafprijs: € 28.990,-

Informatie: www.knoopweb.nl

MAZDA 6

ZAKENAUTOTESTDAG
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‘Dit is gewoon een hele 
complete zakenauto die 

scherp is geprijsd.’



Gemiddeld verbruik Mazda6 2015: van 3,9 tot 6,4 liter per 100 km / van 15,6 tot 25,6 km per liter / CO
2
-uitstoot van 104 tot 150 g/km. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Leasepriijs excl. BTW, tarief o.b.v. Full Operational Lease, 

looptijd 60 maanden, 20.000 km per jaar via Mazda Leasing. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op www.mazda.nl

NIET TE ZUINIG
DE MAZDA6 2015 VANAF € 28.990,-

20% bijtelling op 150 pk / 110 kW diesel. 
Leasetarief vanaf € 549,- per maand

Gemiddeld verbruik Mazda6 2015: van 3,9 tot 6,4 liter per 100 km / van 15,6 tot 25,6 km per liter / CO
2
-uitstoot van 104 tot 150 g/km. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Leasepriijs excl. BTW, tarief o.b.v. Full Operational Lease, 

looptijd 60 maanden, 20.000 km per jaar via Mazda Leasing. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op www.mazda.nl

TE ZUINIG
Kometenweg 7 • 3606 BD Maarssen • Tel. 0346 - 586 444 • www.knoopweb.nl

Makro Nieuwegein
Laagraven 7 - 3439 LG Nieuwegein

Makro Vianen
Edisonweg 4 - 4131 PC Vianen

Partner voor ondernemend Utrecht

T 0900-2025300 - www.makro.nl

‘Medicort biedt niet alleen topzorg voor  
onze werknemers maar denkt ook mee  
om de dienstverlening te optimaliseren  
naar de maat van Pon.’  

- Rik-Jan Modderkolk,  Pon Fit Manager -

www.medicort.nl    088 - 70 80 800

Bedrijfszorg op topsportniveau 
 Vitale werknemers, minder verzuim



De nieuwe Ford Mondeo 
      & C-MAX Hybride
 “Zakendoen wordt nu écht leuk”
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John Meijer: ‘De nieuwe Mondeo rijdt 
heerlijk en soepel. Daarnaast is deze uit-
voering bijzonder luxe met de vele verschil-
lende opties. Een zeer representatieve 
auto.’

Okkie Millaard: ‘Het eerste wat in het oog 
springt is de voorkant; die is opvallend 
mooi! De auto zelf is stil en de stoelen zit-
ten prima. Ik vind de nieuwe Mondeo een 
zeer representatieve auto. De verhouding 
tussen prijs en kwaliteit is dik in orde.’

Chris Kemperman: ‘De Ford Mondeo is een 
zeer ruime, degelijke en complete auto. 
Alles zit erop en eraan.’

Robert Jan Stronkhorst: ‘De Mondeo heeft 
een erg goed onderstel, je voelt de weg 
goed onder je. De rustige diesel heeft 
behoorlijk wat trekkracht. Daarnaast is de 
auto bijzonder ruim. Tel daar alle opties 
bij op en je hebt een hele degelijke, no-
nonsense auto.’

DEALER: FORD STORE UTRECHT
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: DENNIS HEERES

  
SPECIFICATIES

Merk: Ford

Model: Mondeo

Type: Titanium Wagon

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 2.0 TDCi

Vermogen: 150 pk

Koppel: 350 Nm

Verbruik: 1 op 24,3

Acceleratie (0 tot 100): 9,4 sec

Topsnelheid: 215 km/h

Uitrusting: First Edition Pack (met 

o.a. navigatie, Sync 2.0 Bluetooth, 

parkeersensoren voor en achter, 

panoramadak, Winterpack 

Verkoopprijs: € 43.552,-

Leaseprijs : € 790,-

Vanafprijs: € 28.895,-

Informatie: 

www.schakelautogroep.nl

FORD MONDEO

‘Ik vind de nieuwe 
Mondeo een zeer 

representatieve auto.’



ZAKENAUTOTESTDAG
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Ruud Bijl: ‘De nieuwe Focus is een leuke 
auto met een soepele motor, zeker als je 
bedenkt dat het “slechts” een driecilinder 
is. Ik vind dat je bij deze Ford veel waar 
voor je geld krijgt. De auto is degelijk en 
betrouwbaar, van allerlei gemakken voor-
zien en goed geprijsd.’

Victor Beverloo: ‘De Focus rijdt keurig, 
lekker strak en pittig. Daarnaast klinkt het 
geluid van driecilinder erg goed. Het is een 
mooie, ruime auto voor een schappelijke 
prijs.’

Ramon Beuk: ‘Ik ben aangenaam verrast 
door de Ford Focus. Hij rijdt erg soepel en 

ik vind hem behoorlijk snel en sportief. De 
verhouding tussen prijs en kwaliteit lijkt me 
in orde, zeker als je ziet wat er allemaal in 
de auto zit.’

André Verschoor: ‘Ik vind de Ford Focus een 
heerlijk pittige en toch vriendelijke auto. 
Verbazingwekkend wat men tegenwoordig 
uit een 1-liter motor kan halen. Al met al is 
deze Focus een mooie, sportieve auto die 
lekker rijdt én automatisch inparkeert.’

Justin Meijer: ‘De Focus is een compacte 
maar erg leuke auto. Ik vind het bijzonder 
hoeveel vermogen er uit een kleine motor 
gehaald kan worden.’

DEALER: FORD STORE UTRECHT
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: DENNIS HEERES

  
SPECIFICATIES

Merk: Ford

Model: Focus

Type: Titanium 5 drs

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.0 Ecoboost

Vermogen: 125 pk

Koppel: 240 Nm

Verbruik: 1 op 20,8

Acceleratie (0 tot 100): 11,2 sec

Topsnelheid: 193 km/h

Uitrusting: Advanced Technology 

Pack inclusief navigatie, parkeer-

sensoren voor en achter en auto-

matisch inparkeren. 

Verkoopprijs: € 25.913,-

Leaseprijs :  € 526,-

Vanafprijs: € 18.975,-

Informatie:

www.schakelautogroep.nl

FORD FOCUS

‘De auto is degelijk en 
betrouwbaar, van allerlei 

gemakken voorzien.’



Ralf de Hamer: ‘De Peugeot 208 is een 
leuke, compacte auto die van alle gemak-
ken is voorzien. Hij rijdt comfortabel en 
ook sportief. De verhouding tussen prijs en 
kwaliteit vind ik erg goed.’

Aron Laponder: ‘Ik ben erg te spreken over 
de Peugeot 208. Het is een mooie, prettig 
sturende auto. Door het glazen dak wordt 
de auto erg ruimtelijk. Ook krijg je een hele 
complete auto voor het geld.’

Lars Beckers: ‘Ik ben erg te spreken over 
de Peugeot 208. Hij heeft een prettig rij-
gedrag en mooi en functionele afwerking, 
geen overdreven toeters en bellen. Voor 
iemand die “gewoon” lekker wil rijden, is 

dit een perfecte auto. Zeker als je naar de 
gunstige prijs kijkt.’

Jurjen Groot: ‘Ik heb een goede indruk 
gekregen van de 208. Het is een lekker 
solide auto met een leuk interieur en prima 
stoelen. Voor de sportieve rijder is dit een 
absolute aanrader.’

Robert Jan Stronkhorst: ‘De Peugeot 208 
heeft een goede indruk op me gemaakt. 
Erg fijn en soepel rijgedrag. De motor heeft 
voldoende trekkracht en de auto is netjes 
afgewerkt. Het panoramadak is erg prettig 
voor de rijbeleving. Naast de aantrekkelijke 
prijs heeft de auto ook 14% bijtelling.’

DEALER: NEFKENS MIDDEN 
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: EWOUD VAN DAM

  
SPECIFICATIES

Merk: Peugeot

Model: 208

Type: Blue Lease Premium 1.6 Blu-

eHDi 100pk

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Vermogen:  100 pk

Koppel: 254 Nm

Verbruik: 1 op 27,7

Acceleratie (0 tot 100): 9,9 sec

Topsnelheid: 180 km/h

Uitrusting: Peugeot Connect Nav, 

Climate Control, Pack Visibilité, 16 

inch lichtmetalen velgen.

Verkoopprijs: € 20.390,-

Leaseprijs : € 529,-

Vanafprijs: € 14.390,-

Informatie: 

www.nefkens-midden.nl

PEUGEOT 208
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‘De Peugeot 208 is een 
leuke, compacte auto die van 

alle gemakken is voorzien.’



Ruud Bijl: ‘De Peugeot rijdt comfortabel en 
heeft een stille motor. Het motorblok komt 
krachtig over ondanks de “slechts” 120 pk. 
De verhouding tussen prijs en kwaliteit is 
uitstekend. De 308 heeft veel standaard 
opties voor zo’n ruime auto.’

André Verschoor: ‘Ik vind de Peugeot 308 
heel erg soepel rijden en hij heeft ook een 
strakke wegligging. Ook ben ik erg te spre-
ken over de prijs/kwaliteit verhouding. Met 
name de leaseprijs van de 308 maakt de 
auto bereikbaar voor veel werknemers.’

Roel Verhagen: ‘Ik ben erg te spreken over 
de Peugeot 308. Hij is ruim en heeft meer 

dan voldoende trekkracht voor een cara-
van. Daarnaast is het een hele fraaie auto.’

Justin Meijer: ‘Ik vind de Peugeot 308 een 
mooie en degelijke auto, die simpliciteit 
hoog in het vaandel heeft staan. De term 
“less is more” gaat voor deze auto zeker 
op. De prijs/kwaliteit verhouding is prima; 
je krijgt veel auto voor je geld.

DEALER: NEFKENS MIDDEN
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: SJOERD VAN DER WAART VAN GULIK

  
SPECIFICATIES

Merk: Peugeot

Model: 308 SW

Type: Blue Lease Executive Pack 1.6 

BlueHDi 120pk

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Vermogen: 120 pk

Koppel: 300 Nm

Verbruik: 1 op 32,5

Acceleratie (0 tot 100): 10,1 sec

Topsnelheid: 194 km/h

Uitrusting: Peugeot Connect Nav, 

Climate Control, Pack Visibilité, 16 

inch lichtmetalen velgen,

Verkoopprijs: € 28.990,-

Leaseprijs : € 599,-

Vanafprijs: € 22.330,-

Informatie: 

www.nefkens-midden.nl

PEUGEOT 308 SW

ZAKENAUTOTESTDAG
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‘Ik vind de Peugeot 308 heel 
erg soepel rijden en hij heeft 

een strakke wegligging.’



NEFKENS MIDDEN
Amersfoort (Bovee) Siliciumweg 36 Tel.: (033) 461 38 46
Bunnik Rumpsterweg 37 Tel.: (030) 656 15 83
Hilversum Melkpad 6 -10 Tel.: (035) 621 09 53
Huizen Ambachtsweg 48 Tel.: (035) 525 81 24

Naarden Gooimeer 15 Tel.: (035) 694 76 14 
Nieuwegein Limburghaven 1 Tel.: (030) 606 38 34
Utrecht Meijewetering 19 Tel.: (030) 241 42 43
Zeist Bergweg 101C Tel.: (030) 691 95 24]
www.nefkens-midden.nl

RUIMSTE IN ZIJN KLASSE 
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!

HIJ IS ER WEER! 
PEUGEOT 308 SW
MET SLECHTS

NETTO BIJTELLING* 
PER MAAND V.A.: € 132

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

* Bij 42% loonbelasting.

HET 308 SW 
BLUE LEASE GAMMA 
V.A. € 22.200



  

ACTIEPRIJZEN EN CHAMPAGNE!

Kärcher Center de Vries bestaat 25 jaar. En dat 
wordt gevierd met een jubileumactie voor alle 
professionele Kärcher-machines.

Profi teer van de aantrekkelijke voorwaarden en 
ontvang bij aankoop een feestelijke fl es bubbels.

Neem contact op voor meer informatie of breng 
een bezoek aan onze showroom.

KÄRCHER CENTER DE VRIES
Strijkviertel 59D - 3454 PK de MEERN
T 030 66 21 900 - karcher@karchercenter.nl

WWW.KARCHERCENTERDEVRIES.NL

DISCOVER YOUR 
DISCOVERY SPORT
UTRECHTS AUTO BEDRIJF (U.A.B.)
Uw Land Rover dealer van Midden Nederland

LAAGRAVEN 3
3439 LG NIEUWEGEIN
030 - 288  1512

WWW.UAB.NL

ad_Utrechts_Business.indd   2 28-04-15   14:03



Ruud Bijl: ‘De Land Rover heeft een zeer 
goede indruk achtergelaten. Hij is luxe en 
onderscheidend. Daarnaast is het een hele 
smaakvolle auto. De verhouding tussen 
prijs en kwaliteit is zeer reëel.’

Ramon Beuk: ‘Ik vind de nieuwe Land Rover 
Discovery Sport een mooie, stoere auto 
met een sterk en robuust uiterlijk. Hij is 
zeer compleet. Wat dat betreft is de prijs/
kwaliteitverhouding dik in orde.’

Chris Kemperman: ‘De Land Rover 
Discovery Sport rijdt heerlijk. Je zit daar-
naast hoog, waardoor het zicht erg goed 
is. De afwerking en representativiteit van 

de auto zijn uitstekend, maar dat mag ook 
voor dat geld. De Land Rover Discovery 
Sport is elke cent waard.

John Meijer: ‘Ik heb een goede indruk 
gekregen van de nieuwe Discovery Sport. 
Hij rijdt soepel, de automaat schakelt heer-
lijk. Daarnaast is de Land Rover een hele 
comfortabele auto. Je kunt aan alles merken 
dat dit een auto uit het hogere segment is.’

Roel Verhagen: ‘De Land Rover Discovery 
Sport is een luxe en zeer praktische auto. 
Daarnaast is hij ontzettend compleet en 
ruim. De vanafprijs van deze auto is gunstig 
ten opzichte van het formaat.’

DEALER: B.V. UTRECHTS AUTO BEDRIJF U.A.B.
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: WOUTER HAGEN

  
SPECIFICATIES

Merk: Land Rover

Model: Discovery Sport

Type: SD4 HSE 5+2 zits

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.2 liter

Vermogen: 190 pk

Koppel: 420 Nm

Verbruik: 1 op 15,9

Acceleratie (0 tot 100): 8,9 sec

Topsnelheid: 188 km/h

Uitrusting: 5+2 zits, 19 inch lichtme-

talen velgen, glazen panoramadak, 

keyless entry, 2-zone airco, elektri-

sche achterklepbediening, 

Cold Climate Pack, Traffic Sign 

Recognition.

Verkoopprijs: € 74.895,-

Leaseprijs : € 1.349,-

Vanafprijs: € 40.700,-

Informatie: www.uab.nl

LAND ROVER DISCOVERY SPORT
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‘De Land Rover Discovery 
Sport is een luxe en zeer 

praktische auto.’



Ralf de Hamer: ‘De Outback heeft een 
goede indruk achtergelaten. Het is een 
zeer ruime, robuuste no-nonsense auto 
waar weinig op aan te merken is.’

Aron Laponder: ‘Ik vind de Subaru Outback 
een chique auto met veel uitstraling; erg 
luxe en toch redelijk geprijsd. Het leuke 
aan de Outback is dat het geen doorsnee 
auto is. Hij is “anders” en dat spreekt in zijn 
voordeel.’

Gerard Vriesenga: ‘De Outback rijdt goed 
en stil. Hij stuurt erg fijn en de adaptive 
cruise control werkt erg prettig. Daarnaast 
is het een comfortabele en representatieve 

auto. De meerprijs van de Premium-uitvoe-
ring is zijn geld absoluut waard.’

Jurjen Groot: ‘De Outback ligt direct en 
solide op de weg. Hij is stil en robuust. Qua 
uitstraling is deze auto leuk en origineel. 
Het interieur is strak en van hoogwaardige 
kwaliteit.’

Gijs Poorter: ‘De Subaru is een degelijke en 
ruime auto die erg prettig rijdt. Voor mij is 
deze auto misschien wel de verrassing van 
de dag!’

DEALER: CAR PLAN
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: PETER TROST

  
SPECIFICATIES

Merk: Subaru

Model: Outback

Type: 2.5i Premium CVT 

Eyesight AWD

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.5 liter

Vermogen: 175 pk

Verbruik: 1 op 14,3

Acceleratie (0 tot 100): 10,2 sec

Topsnelheid: 198 km/h

Uitrusting: Lederen interieur, 

elektrisch verstelbare voorstoelen, 

adaptive cruise control, Eyesight, 

Starlink radio/navigatie, X-mode, 

hill decent control, schuif/

kanteldak, keyless entry, 

elektrische achterklep

Verkoopprijs: € 43.495,-

Leaseprijs : € 861,-

Vanafprijs: € 38.995,-

Informatie: www.carplan.nl

SUBARU OUTBACK

ZAKENAUTOTESTDAG
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‘Ik vind de Subaru 
Outback een chique auto 

met veel uitstraling.’



OM TE RIJDEN IN DEZE

OMSTANDIGHEDEN.

MOEILIJK
HET LIJKT

LAAT U OVERTUIGEN EN TEST DE OUTBACK ZELF.
Gem. verbr.: 6,1 – 7,0 l/100 km (16,4 – 14,3 km/l) CO2 emissie: 159 – 161 g/km.

LIJKT.

Met zijn Symmetrical All-Wheel Drive systeem heeft u geen enkel probleem met 
steile hellingen en ruig terrein. En met de revolutionaire EyeSight™ technologie 
beschikt u over het beste op het gebied van veiligheid.

De nieuwe Outback. Car Plan BV Utrecht
Hudsondreef 6, 3565 AV Utrecht
T 030-2634800 - www.carplan.nl

Soestdijkerweg 10b | Lage Vuursche | 3734 MH Den Dolder |
 
T. +31 (0) 35 666 85 41 | F. +31 (0) 35 666 84 43 | E. sales@esh.nl | www.esh.nl

Hotel Ernst Sillem Hoeve is een sfeervolle locatie voor een scala aan bijeenkomsten voor 
zowel zakelijke als particuliere gasten. Denk aan (meerdaagse) trainingen, vergaderingen en 
presentaties, maar ook aan bruiloften, (bedrijfs)evenementen of gewoon een weekendje weg.

• Historische locatie
• Centraal gelegen 
• Groepen van 4 tot 250 personen

• Persoonlijk en verrassend 
• Vele culinaire mogelijkheden
• 20 zalen en 86 hotelkamers

KIJ K OP ON Z E WE BSITE VOOR AANTR E KKE LIJ KE VE RGADE R- E N HOTE LAR RANG E M E NTE N.



John Meijer: ‘De Optima is een ruime en 
comfortabele auto. Het hybridesysteem 
werkt super en is erg stil. Dat maakt de 
Optima zeker de overweging waard. Je 
krijgt daarnaast ook een zeer complete 
auto; de prijs/kwaliteitverhouding is goed.’

Aron Laponder: ‘Ik heb een goede indruk 
gekregen van de Kia Optima. De auto is 
mooi afgewerkt en heeft een strak rijge-
drag.’

Jurjen Groot: ‘Wow, wat is de Kia een 
goede auto! Hij heeft een leuk, strak 
design en de stoelen zitten heerlijk. Daar-
naast ligt de auto prima op de weg. Deze 

Optima is het schoolvoorbeeld van value 
for money.’

Chris Kemperman: ‘Het is verrassend om te 
zien hoe deze auto de afgelopen jaren ver-
beterd is. De Kia rijdt heerlijk en heeft een 
mooi afgewerkt interieur. Voor de zakelijke 
markt is deze auto zeer representatief en 
aantrekkelijk.’

Robert Jan Stronkhorst: ‘Ik vind de Optima 
een mooie auto met een sportieve lijn. De 
auto is ook ontzettend compleet. De hybri-
demotor rijdt erg stil en heeft een vlotte 
acceleratie. Al met al krijg je heel veel auto 
voor je geld.’

DEALER: FLEX AUTOLEASE
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: IRIS HERTSENBERG

  
SPECIFICATIES

Merk: Kia

Model: Optima Hybrid

Type: 2.0 Executive Line

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.0 liter

Vermogen: 150 pk

Koppel: 319 Nm

Verbruik: 1 op 20

Acceleratie (0 tot 100): 9,2 sec

Topsnelheid: 190 km/h

Uitrusting: 18 inch lichtmetalen vel-

gen, full map navigatie, achteruitrij-

camera, bochtverlichting, lederen 

bekleding, Xenon verlichting, 

Infinity Sound System, “mood” 

verlichting in interieur.

Verkoopprijs: € 36.345,-

Leaseprijs : € 747,-

Vanafprijs: € 29.845,-

Informatie: www.flexautolease.nl

KIA OPTIMA

ZAKENAUTOTESTDAG
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‘De auto is mooi 
afgewerkt en heeft een 

strak rijgedrag.’



Gerard Vriesenga: ‘De Toyota Auris heeft 
redelijk neutraal rijgedrag maar stuurt erg 
fijn. Het is een nette, comfortabele auto 
zonder overbodige luxe. De Auris is een 
technisch hoogstaand model dat je voor 
een mooie prijs kunt aanschaffen.’

Eric Janssen: ‘De Auris rijdt heerlijk com-
fortabel en heeft bijzonder veel power. 
Het panoramadak is prachtig en geeft een 
ruimtelijk gevoel. De prijs/kwaliteit verhou-
ding is erg goed.’

Gijs Poorter: ‘Ik vind de Toyota Auris een 
prettige auto om in te rijden. Hij is bijzon-
der comfortabel en heeft een overzichtelijk 

dashboard. Al met al is dit een zuinige 
hybride die pittig rijdt en erg ruim is.’

Justin Meijer: ‘De Toyota Auris is een zeer 
complete auto. Hij is representatief en 
goed te gebruiken voor de zakelijke rijder. 
Ik vind dat de Auris de juiste kwaliteit en 
luxe biedt voor de prijs.’

Robert Jan Stronkhorst: ‘Ik vind de Toyota 
Auris een leuke auto. Hij is ruim voorin 
maar wat minder ruim op de achterbank. 
De kofferbak is gigantisch! De Auris heeft 
een fijn rijgedrag en de hybride rijdt mooi 
stil.’

DEALER: KOOIJMAN UTRECHT
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: THEO BIESHAAR

  
SPECIFICATIES

Merk: Toyota

Model: Auris Touring Sports

Type: Lease Plus

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.8 liter

Vermogen: 99 pk

Koppel: 142 Nm

Verbruik: 1 op 27,7

Acceleratie (0 tot 100): 11,2 sec

Topsnelheid: 175 km/h

Uitrusting: Toyota Safety Sense, 

Skyview panoramadak, elektrische 

ramen voor en achter, cruise con-

trol, Toyota Touch 2 Go Plus 

navigatie met 7 inch scherm.

Verkoopprijs: € 30.750,-

Leaseprijs : € 479,-

Vanafprijs: € 24.395,-

Informatie: 

www.kooijmanutrecht.nl

TOYOTA AURIS TS
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‘De Auris rijdt heerlijk 
comfortabel en heeft 
bijzonder veel power.’


