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Toertje Vallei

Restaurant De Vendel in Veenendaal was 
deze keer uitgekozen als locatie voor de 
ontvangst en het afsluitende diner. De 
ruime parkeerplaats vulde zich snel met 
de verschillende bedrijfsauto’s die van al-
le kanten gefotografeerd werden. Binnen 

verzorgde De Vendel de ontvangst met 
een heerlijke lunch voor de binnendrup-
pelende testrijders. 
Na een korte briefi ng over de dag vertrok 
de stoet naar de eerste stoplocatie van de 
tocht; Amrâth Hotel Maarsbergen. Hier 

was uitgebreid de gelegenheid om de 
testverslagen in te vullen en de ervarin-
gen van de gereden auto’s te delen. 

Vallei Business weet de dagen voor autotestdagen goed te kie-
zen. Ook deze editie van de bedrijfswagentestdag was qua weer 
de beste dag van de week. Een dag eerder of later en het eve-
nement zou in de regen hebben plaatsgevonden.

V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  N O V E M B E R  2 0 1 2

Autodealers:
- Bochane Groep B.V.
- Stern auto B.V.
- Vallei Auto Groep
- Van Hunnik Autogroep
- Auto Kuijer

Autofotografi e: Joost Franken

Locaties:
- Restaurant De Vendel
- Amrâth Hotel Maarsbergen
- Hotel Schimmel
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De tweede stop op de route was Hotel 
Schimmel. Ook hier werd gezorgd voor 
een hapje en drankje voor de testrijders. 
In de lounge konden wederom de bevin-
dingen worden genoteerd. De tocht ver-

volgde zich richting de hoofdlocatie, 
waar de sleutels konden worden gewis-
seld voor een laatste testrit. 
Als afsluiting van de dag konden de test-
rijders nog in de bedrijfswagens rijden 

waar ze niet op waren ingedeeld. Het af-
sluitende diner viel in zeer goede aarde 
bij de deelnemers en organisatie. Compli-
menten voor Restaurant De Vendel. 

Testrijders: 
Marco Hazeleger     Chiliwire New Media B.V 
Peter Lens   DP Ede bv 
Berend van Berkel Flexa Forte 
Klaas Hoekstra   Koerier&besteldiensten Hoekstra
Huib van Loon  Oxonia Fleet Solutions
Raymond Schuurman TMI Rhenen B.V.
Martijn de Jonge  USG Start People
Robert van As        Van As Financieel Advies b.v.
Sander van der Burg  Van der Burg Cable & Cablehandling systems
Jordan van Burken  Werkwijzer uitzendbureau
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BEDRIJFSWAGENSHOW
TOT 25% KORTING

4 HALEN 3 BETALEN

NU EINDEJAARSACTIE BIJ: 

0% FINANCIAL LEASE

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN HUNNIK B.V.  
Arnhem-Zuid   De Overmaat 31   Tel.: (026) 327 27 77  
Dodewaard   Dalwagen 98   Tel.: (0488) 41 13 37  
Oss   Griekenweg 26   Tel.: (0412) 63 29 33  
Tiel   Simon Stevinstraat 15   Tel.: (0344) 61 22 91  
Veenendaal   Newtonstraat 12   Tel.: (0318) 51 90 63  
www.vanhunnikautogroep.nl



SPECIFICATIES

Merk:  Peugeot  

Model:  Partner

Type:  XT 90 e-HDi 

Transmissie:  Handgeschakeld-5

Cilinderinhoud:  1.6 

Vermogen:  66kW/90pk 

Koppel:  215Nm/1.750min-1 

Verbruik:  4,9l/100km 

Acceleratie:  0 - 100km/u in 12,8 sec 

Topsnelheid:  162 km/u 

Uitrusting:   XT-uitvoering, airco, Connect Sound, bijrij-

dersbank, KingPing-imperiaal

Verkoopprijs:  € 15.345,- excl. Btw 

Leaseprijs :  € 428,35,-  

Vanaf Prijs:  va. € 10.895,- excl. Btw

Informatie:  www.vanhunnikautogroep.nl

Huib van Loon: “Een keurige en vlotte auto 
met een modern design voor zowel de 
binnen- als buitenkant. Prima prijs voor 
zo’n auto met drie zitplaatsen. Heel scherp.”

Jordan van Burken: “Hij heeft een stabiele 
wegligging en een standaard interieur en 
heeft een nette uitstraling. Hij rijdt en rea-
geert vlot en stevig. Een mooie prijs voor de-
ze luxe uitvoering met veel comfort. Ik zou 
hem aanraden als een gebruiksvriendelijke, 
representatieve bedrijfswagen die goed 
hanteerbaar is.” 

Raymond Schuurman: “Hij rijdt lekker en ligt 
stabiel op de weg. Hij zit lekker en heeft de 
mogelijkheid om er met drie personen in te 
zitten. Een goede prijs voor deze kwaliteit 
met extra opties. Deze auto is geschikt voor 
grote en kleinere mensen, met standaard 
airco. Misschien is de standaarduitvoering 
wat kaal, maar er zijn extra’s mogelijk.” 

PEUGEOT PARTNER

BEDRIJFSWAGENTESTDAG
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DEALER: VAN HUNNIK
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SPECIFICATIES

Merk:  Citroën

Model :  Jumper

Type:  335 L2H2 3.0 HDi

Transmissie:  Handgeschakeld-6

Cilinderinhoud:  3.0

Vermogen:  107kW/145pk

Koppel:  350Nm/1.750min-1

Verbruik:  7,5l/100km

Topsnelheid:  160 km/u

Uitrusting:   Bumpers in kleur, Airco, navigatie, cruisecontrol, 

trekhaak, laadruimte-afwerking

Verkoopprijs  € 29.964,- excl. Btw

Leaseprijs:  € 721,15,- 

Vanafprijs:   € 18.245,- excl. Btw

Informatie:  wwww.vanhunnikautogroep.nl

Peter Lens: “Het is een nette auto om te 
zien, heel netjes afgewerkt. Er is minder 
comfort dan ik graag zou hebben, maar 
het is een goede auto voor een nette 
prijs. Voor mijn werk is hij te groot, maar 
ik zou hem wel aanraden voor een aan-
nemer of installateur.” 

Robert van As: “Hij is erg groot en heeft 
voldoende vermogen. Voor mij veel te 
groot, maar een prima prijs voor deze 
bedrijfsauto. Hij voelt voor mij een 
beetje nerveus.” 

Sander van der Burg: “Het is een grote 
auto en dat is voor mij wel wennen. De 
afwerking is goed en de prijskwaliteit is 
gunstig voor deze auto. Hij is niet duur 
en heel groot.“ 

CITROËN JUMPER
DEALER: VAN HUNNIK
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SPECIFICATIES

Merk:  Volkswagen 

Model:  Caddy 

Type:   2.0 Ecofuel 

Transmissie:  5 versnellingen, hand geschakeld  

Cilinderinhoud:  1984 cc 

Vermogen:  80 Kw 

Koppel:  160 nm bij 3500 

Verbruik:  1 op 11,5 

Acceleratie:  (0 tot 100km/u) 13,5 s 

Topsnelheid:  169 km/h 

Laadruimte:  3,2 m3

Verkoopprijs:  € 16.320,- 

Vanaf Prijs:  € 12.625,- 

Informatie:  Vallei Auto Groep 

Peter Lens: “Een auto die zeer degelijk is en 
een goed rijcomfort heeft, de afwerking is 
ook prima. Hij is prijzig en voor ons gebruik 
te klein. Het is een goede auto voor werk in 
de omgeving.” 

Jordan van Burken: “Hij heeft een mooie af-
werking en is erg overzichtelijk. Het rijgedrag 
is comfortabel en geeft het autogevoel. 
Voor de prijs zit er ook het een en ander op. 
Het is een goede auto en gebruiksvriende-
lijk. Ik zie geen reden om hem niet aan te 
schaffen.” 

Berend van Berkel: “Het is een degelijke au-
to waarbij alles af is. Je krijgt een complete 
auto voor het geld wat je betaald. Als je van 
luxe en degelijk rijden houdt, moet je deze 
proberen.” 

Huib van Loon: “Een goede eerste indruk. 
Het is een solide auto en door aardgas als 
brandstof te gebruiken, klinkt en rijdt hij als 
een gewone personenauto. De prijs en kwa-
liteit zijn goed in balans, maar ik zou een ex-
tra optiepakket kiezen. Hij is duurzaam en 
dat past in het MVO plaatje. Jammer dat er 
geen zesde versnelling in zit.”    

VOLKSWAGEN CADDY

BEDRIJFSWAGENTESTDAG
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DEALER: VAG
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Deze aanbieding is geldig van 3 november t/m 30 november 2012. Kijk op www.bedrijfswagencentrumede.nl voor meer informatie. 
De afgebeelde auto’s kunnen voorzien zijn van meeruitvoeringen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. * Vraag ons altijd naar de voorwaarden.

Vallei Auto Groep
Bedrijfswagencentrum Ede Galvanistraat 101, 6716 AE  Ede. Tel. 0318 - 69 60 00
Veenendaal Galileïstraat 27-29, 3902 HR  Veenendaal. Tel. 0318 - 50 99 99
www.bedrijfswagencentrumede.nl / www.valleiautogroep.nl / info@valleiautogroep.nl

Nu bij Vallei Auto Groep: 
De Vallei Edition modellen

Alleen bij Vallei Auto Groep en direct uit voorraad leverbaar:De Vallei Edition modellen. Nu met gratis luxe betonplex laadvloer en lat om lat betimmering t.w.v. € 799,-!*

Profiteer nu alleen bij Vallei Auto Groep van de Vallei Edition 

modellen! De Vallei Edition modellen bieden we aan inclusief een 

gratis luxe betonplex laadvloer en lat om lat betimmering t.w.v. 

€ 799,-! Ook voor scherp geprijsde velgen of een aantrekkelijke 

financiering bent u bij ons aan het juiste adres. Kortom, rijdt u 

graag extra compleet, kom dan snel bij ons langs of kijk op 

www.bedrijfswagencentrumede.nl voor meer informatie. * 

Brandstofverbruik:  Ø 4,9 - 10,9 L/100 km (1L op 9,2 - 20,4 km),



SPECIFICATIES

Merk:  Volkswagen 

Model:  Transporter 

Type:  2.0 TDI 

Transmissie:  automaat

Cilinderinhoud:  1968 cc 

Vermogen:  140 pk 

Koppel:  340 Nm bij 1750 

Verbruik:  1 op 13,5  

Acceleratie:  (0 tot 100km/u) 12,2 s 

Topsnelheid:  173 km/h 

Uitrusting:  comfortline met diverse opties 

Laadruimte:  3,9 m3

Verkoopprijs:  € 29.450,-  

Vanaf Prijs:  € 18.100,- 

Informatie:  Vallei Autogroep 

Klaas Hoekstra: “Een zeer goede eerste in-
druk, hij rijdt goed en rustig. Ik kan hem ze-
ker aanraden aan mensen die zoeken naar 
een goede auto tegen een goede prijs.” 

Marco Hazeleger: “Mijn eerste indruk is pri-
ma, het is ook erg fi jn dat er passagiers mee 
kunnen rijden.” 

Robert van As: “Je krijgt het gevoel in een 
personenauto te rijden, de motor heeft een 
goed vermogen. Een sobere afwerking naar 
mijn smaak, maar wel met navigatie en een 
overzichtelijke cockpit. Voor de prijs is hij 
ruim, comfortabel en degelijk.” 

Sander van der Burg: “Een prima bedrijfswa-
gen met comfortabel rijgedrag. Ik vind hem 
pittig met een mooie cockpit, hij is gelijk-
waardig aan een personenauto. Deze auto is 
absoluut een potentiele opvolger voor mijn 
huidige bedrijfsauto van een ander merk, ze-
ker ook tegen de prijs.”

VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER

BEDRIJFSWAGENTESTDAG
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DEALER: VAG
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SPECIFICATIES

Merk:  Mercedes-Benz 

Model:  Vito 

Type:  113 CDI gesloten bestelwagen 

Transmissie:   automaat

Cilinderinhoud:  2143 cc 

Vermogen:  136 pk 

Koppel:  310 Nm 

Verbruik:   1 op 11  

Topsnelheid:  180 km/u 

Uitrusting:   Airco, automaat, cruisecontrole, trekhaak, 

bestuurders&bijrijder comfortstoel, privacyglas, 

warmtewerend glas 

Laadruimte:  5,7 m3

Verkoopprijs:  € 25.250,- 

Leaseprijs :  € 530,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw)

Vanaf Prijs:  € 21.000,- 

Informatie:  www.sternauto.nl 

Marco Hazeleger: “Een heel fi jne en 
comfortabele auto. Ik vind de prijs goed 
tot zeer goed voor de kwaliteit die je 
krijgt. Zeker aan te bevelen aan mensen 
die een goede bedrijfswagen nodig 
hebben.” 

Robert van As: “Het is een comfortabe-
le en stille auto. De automaat draagt 
zorg voor mooi laag toerental. Voor het 
instapmodel is de afwerking wat sober, 
maar je krijgt voor de prijs veel auto 
met standaard automaat. Aan te raden 
als je ruimte zoekt en je hebt keuze uit 
diverse type motoren.” 

Klaas Hoekstra: “Hij rijdt zeer goed en 
de automaat reageert prima. Ik vind de 
auto redelijk geprijsd en zou het over-
wegen waard zijn, voor ons bedrijf is hij 
alleen te klein.”

Raymond Schuurman: “Hij heeft een 
comfortabele zit en heeft een hele net-
te afwerking. Hij trekt niet erg snel op. 
Je krijgt voor deze prijs een complete 
auto met luxe en comfort.” 

MERCEDES VITO
DEALER: STERN AUTO
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SPECIFICATIES

Merk: Mercedes-Benz 

Model:  Sprinter 

Type:  316 CDI gesloten Bestelwagen 

Transmissie:    automaat

Cilinderinhoud:  2143 cc 

Vermogen:  163 pk 

Koppel:  360 Nm 

Verbruik:   1 op 10  

Topsnelheid:  180 km/u 

Uitrusting:  Warmte werend glas, 7-traps automaat, 

 3,5 t trekhaak, airco, blue effi ciency, 

 bestuurdersstoel comfort, spiegels verwarmd 

Laadruimte:  10,5 m3

Verkoopprijs:  € 36.500,- 

Leaseprijs :  € 796,- (full operational, obv. 30.000 p/jr,  

 4 jaar, excl. btw)

Vanaf Prijs:  € 36.500,- 

Informatie:  www.sternauto.nl  

Barend van Berkel: “Hij voelt goed en dege-
lijk aan en stuurt heel direct. De prijs is hoog, 
maar daar krijg je ook echt iets voor, prima 
dus! Als je veel ruimte nodig hebt, moet je 
deze zeker overwegen.” 

Jordan van Burken: “Het is de grootste wa-
gen van de dag, maar is te hanteren als een 
kleine auto. Hij heeft een goede zit en maakt 
weinig kabaal in de cabine. Voor deze auto is 
elke prijs het waard, zeker als je de laadruim-
te ziet. In een woord geweldig; iedereen rijdt 
er zo in weg.” 

Martijn de Jonge: “Hij heeft een fantastische 
motor met de 7 traps automaat. Hij nodigt 
uit om lekker vlot te rijden en het is heerlijk 
om niet te hoeven schakelen. Ik vind de stoe-
len alleen niet comfortabel. Prima prijs voor 
veel ruimte en een fi jn rijdende bedrijfswa-
gen.” 

Sander van der Burg: “De rijervaring is ge-
weldig, je hebt niet door dat je in zo’n grote 
auto rijdt. Je hoort de motor ook bijna niet. 
Hij is te groot voor mijn bedrijf, maar een 
aanrader; veel ruimte en geweldige rijeigen-
schappen.” 

MERCEDES SPRINTER

BEDRIJFSWAGENTESTDAG
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DEALER: STERN AUTO
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Als er een nieuwe compacte bestelwagen op de markt verschijnt, is dat niet meteen nieuws. 

Maar er zijn uitzonderingen. Of beter: er is één uitzondering. Er is nu namelijk een nieuwe compacte 

bestelwagen van het meest gerenommeerde automerk van Duitsland. De meest comfortabele, 

sterke en zuinige bestelwagen die ooit is gebouwd. We kunnen er natuurlijk heel veel meer over 

vertellen, maar eigenlijk kan het net zo makkelijk in een paar woorden: het is een Mercedes-Benz.

Kom kennismaken met de nieuwe Mercedes-Benz Citan 

bij Stern Auto in Veenendaal.

Nieuw: de Citan 
 Al voor € 11.990,- of € 69,- per week.

Een compacte 
bestelwagen. 
Maar dan van 
Mercedes-Benz.

Veenendaal Turbinestraat 2, 3903 LW, info@sternauto.nl, 
www.sternauto.nl

WT 13501323 dealeradv Citan_215x285.indd   1 18-10-12   13:49



SPECIFICATIES

Merk:   Fiat 

Model:  Doblo 

Type:  Cargo SX 1.6MJ 

Transmissie:  6 Versn. Hand geschakeld   

Cilinderinhoud:  1600 

Vermogen:  105PK / 77KW 

Koppel:  290NM / 1500 TPM 

Verbruik:   1 op 19,5 

Acceleratie:  (0 tot 100km/u) 12,9 sec. 

Topsnelheid:  168 Km/h 

Uitrusting:   Pack Blue & me ( spraakgestuurde Blue-

tooth telefoonvoorbereiding incl. Stuur-

wielbediening Radio/CD MP3 en USB 

 aansluiting)  

Laadruimte:  (in m3) 3,4 tot max 4,0

Verkoopprijs:  € 15.445,- 

Leaseprijs :   € 375,-ex  per maand (full operational, 

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

Vanaf Prijs:  € 9.995,- 

Informatie:  www.autokuijer.nl of 

 robertdruncks@autokuijer.nl 

Klaas Hoekstra: “Hij rijdt rustig en ziet er 
goed uit, mijn eerste indruk is goed. Voor 
ons is hij te klein, maar de prijs is goed voor 
wat je krijgt.” 

Jordan van Burken: “Hij heeft een net interi-
eur en is heel overzichtelijk. Het weggedrag 
is goed en hij is goed hanteerbaar met een 
stevige zit. De opties zijn goed met veel ex-
tra’s, een prima prijs-kwaliteitverhouding 
dus. Je krijgt het autogevoel en het is een 
mooie ruime auto voor de prijs die je be-
taald.” 

Raymond Schuurman: “Het geteste model is 
zeer netjes uitgevoerd, met een comfortabel 
rijgedrag. Je hoort de motor alleen wel, 
maar positief zijn de blindehoekspiegels. 
Het is een degelijke prijs voor een bedrijfs-
auto met een goede afwerking en een com-
fortabele zit.”   

Huib van Loon: “Een indrukwekkende vorm-
geving, hij is breed met een keurig interieur 
en zeker ruim van opzet. De motor is krach-
tig en de uitvoering is comfortabel, dat voor 
een prima prijs. De zesbak is zeker een groot 
voordeel.” 

FIAT DOBLO

BEDRIJFSWAGENTESTDAG
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DEALER: AUTO KUIJER
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SPECIFICATIES

Merk:  Renault Master 

Model:  Gesloten bestel 

Type:  Lengte 2 en hoogte 2 

Transmissie:  Hand geschakeld    

Cilinderinhoud:  2.3 ltr 

Vermogen:  125 pk. 

Koppel:  310 Nm bij 1.250/1.500 tr/min 

Verbruik:   7,5/8,0 ltr. / 100 km    

 1 op 13,3 gecombineerd verbruik 

Acceleratie:  (0 tot 100km/u) niet relevant 

Topsnelheid:  160 km/u 

Uitrusting:   Pack airco, Pollenfi lter, Carminat TomTom navi-

gatie, Radio Renault met bluetooth telefoon 

voorbereiding, Snelheidsbegrenzer, Lat om lat 

betimmering laadruimte 

Laadruimte:  (in m3) 10,8

Verkoopprijs:  € 28.885,00 excl. btw 

Leaseprijs : € 719,00,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw), (via www.bochanelease.nl)

Vanaf Prijs:  € 20.090,00 excl. btw 

Informatie: www.bochane-renault.nl

Berend van Berkel: “De Master heeft 
een goed weggedrag en een vlotte 
motor. Ik vind de uitstraling niet zo 
mooi, maar het is zeker een vlot rijden-
de auto met een fi jne zit.” 

Martijn de Jonge: “Je krijgt een luxe 
gevoel in deze auto. Hij stuurt en scha-
kelt soepel, net een personenauto. Voor 
de prijs die je betaalt krijg je een func-
tionele en comfortabele bedrijfsauto 
met veel ruimte. Zeker aan te raden.” 

Peter Lens: “Een lekker rijdende auto 
die zeer comfortabel zit. Niet mijn 
smaak qua uitstraling maar voor deze 
prijs is het een zeer prettige werkauto.” 

Robert van As: “Hij rijdt fi jn en rustig, de 
afwerking is goed. Hij schakelt soepel 
en is ruim. Een prima prijs-kwaliteitver-
houding voor de ruimte en het comfort 
wat je ervoor krijgt.” 

Sander van der Burg: “Een prima afwer-
king! Het rij- en zitcomfort is goed. De 
Master is een prima keuze voor de prijs 
die je betaalt.”    

RENAULT MASTER
DEALER: BOCHANE

V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  N O V E M B E R  2 0 1 2



SPECIFICATIES

Merk:  Renault Trafi c 

Model:  Gesloten bestel  

Type:  Lengte 2 en hoogte 1 

Transmissie:  Hand geschakeld    

Cilinderinhoud:  2.0  

Vermogen:  115 pk. 

Koppel:  300 Nm bij 1.500 tr/min 

Verbruik:  6,9 ltr / 100 km  1 op 14,4  

 Gecombineerd verbruik 

Acceleratie:  (0 tot 100km/u) niet relevant 

Topsnelheid:  160 km/u 

Uitrusting:   Pack Electric, Pack TomTom Live, Automa-

tisch geregelde airconditioning, Bumper 

voor en achter gedeeltelijk in kleur, Par-

keersensoren achter, Pollenfi lter

Laadruimte:  (in m3) 5,9

Verkoopprijs:  26.190,00 Excl. btw 

Leaseprijs :  € 660,00 (full operational, obv. 30.000 p/jr, 

 4 jaar, excl. btw), (www.bochanelease.nl)

Vanaf Prijs:  € 17.590,00 Excl. btw

Informatie:  www.bochane-renault.nl 

Huib van Loon: “Het is een keurige repre-
sentatieve bedrijfswagen die lekker zit. Ook 
het interieur is netjes. De prijs is in orde voor 
deze auto, je krijgt veel ruimte en comfort. Ik 
zou hem vooral aanraden als een ruime auto 
met een keurig voorkomen.” 

Marco Hazeleger: “Het is een prima auto, 
wel een beetje grote draaicirkel. De prijs-
kwaliteitverhouding is goed en zo zou ik 
hem ook aanbevelen. Ik zie geen reden om 
hem niet aan te raden.”

Raymond Schuurman: “De auto rijdt lekker 
en zit comfortabel. De veiligheid en blinde-
hoekspiegels zijn netjes afgewerkt. Prijzig 
maar je krijgt wel een ruime auto die lekker 
comfortabel zit.” 

RENAULT TRAFFIC
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DEALER: BOCHANE
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