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ZAKENAUTOTESTDAG

ZAKENAUTO’S
ONDER DE LOEP
De Zakenautotestdag van Utrecht Business is uitgegroeid tot een vaste waarde voor regionale autoliefhebbers. Het evenement heeft een beproefde formule; dealers van verschillende merken stellen actuele
modellen ter beschikking, ondernemers testen deze auto’s en leggen hun bevindingen vast. Ook dit jaar
was sprake van een gevarieerde én verrassende automix met voor bijna iedereen wat wils. Met dank aan
dealers, deelnemers én de deelnemende locaties natuurlijk!
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LOCATIES:
- Hotel Landgoed Zonheuvel - Doorn
- Oud London – Zeist

DEALERS:
- Autobedrijf Wittenberg -		
Sofie van der Horst 		
- Honda de Bois – Tim Willemsen
- Broekhuis Jaguar Land Rover Utrecht Bastiaan te Wierik, Jurgen Straatman
- Ford Schakel Autogroep – 		
Mathijs Kerverzee
- Mobility Service Nederland – 		
Jan Willem Tersteeg
- Flex Autogroep – Peter de Langen
- Autobedrijf Knoop – Sam Mohamoud Ali
- Kooijman Autogroep - Redouan Amrhar
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DEELNEMERS:
- Bert Bouman – System Care ICT
- Bas Taman – MacBright
- Gijs van Beek – LVTPR
- Roland Delnoij – Hotel Landgoed
Zonheuvel
- Bas Voorhorst – XLLease

- Sander van Straten – Warmtebouw
Utrecht
- Maurice Schill – Canon Business Center
- René Verhoef – Bezoekersregistratie
Verhoef

- Benjamin Engels – Recruit a Student

- Philip van der Meer – Customs Support

- Lars Beckers - Kontakt der Kontinenten

- Freek Geevers – Advocaat Geevers

- Ron Cottaar – EMEA

- Willem Rietdijk – Professional Coaching

- Matthias van Lummel – GTS-Online

- Alexander van der Meer –Brunel Legal
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HYUNDAI IONIQ
DEALER: HYUNDAI WITTENBERG AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: SOPHIE VAN DER HORST

48

BENJAMIN ENGELS
“Een mooie zakelijk ogende auto die door
zijn elektrische aandrijving erg stil is. Ik was
onder de indruk van deze prettig rijdende
auto die bovendien comfortabel is uitgerust.
De navigatie vond ik wat minder. Het kost
veel tijd om in te stellen. Daarnaast voelt deze
IONIQ erg veilig aan door onder meer zijn
Lane Assist. Voor de prijs en mijn rijpatroon
met veel korte ritten, is het een prima auto.”
BAS VOORHORST
“Deze Hyundai is me erg goed bevallen. Het
rijdt lekker en comfortabel. Alleen vind ik het
uiterlijk wat saai. Voor de rest valt er weinig
aan te merken op deze auto. De auto is voorzien van de meest moderne snufjes zoals een
gemakkelijk af te lezen navigatie, lane assist,
cruise control enz. Voor de prijs krijg je veel
technologie. De actieradius van circa 200 km

is voor mij niet praktisch. Wel interessant is
de lage bijtelling van 4%.
ALEXANDER VAN DER MEER
“Het rijden met deze elektrische Hyundai
is erg wennen. De auto rijdt heerlijk en het
sturen met de stuurbekrachtiging is een
genot. Het afremmen op de dynamo in de
Eco Modus is wat stug. Voor de rest is het een
prima auto met veel comfort en gemakkelijk
in te stellen stoelen. De navigatie is overzichtelijk en nauwkeurig evenals de achteruitrijcamera. Voor de prijs krijg je een comfortabele auto. Alleen niet zo geschikt voor lange
afstanden.”
PHILIP VAN DER MEER
“Op het eerste oog heeft deze Hyundai een
rare gekke neus, maar dat is persoonlijk.
De auto rijdt gemakkelijk en biedt veel zit-

comfort met een armsteun die helaas niet
verstelbaar is. Praktisch in gebruik is ook de
navigatie evenals de achteruitrijcamera die
een goed zicht naar achteren heeft.
De prijs is oké voor deze uitvoering. Aanschaf van een elektrische auto spreekt me
wel aan, gezien ook de lage bijtelling. De lage
actieradius houdt me wel tegen.”
BERT BOUMAN
“Een prima auto die lekker soepel rijdt en
ook mooi is afgewerkt. Het comfort mag er
zijn met uitstekende stoelen met een goede
zithouding. De navigatie is mooi en duidelijk. Gezien de prijs een goede zakelijke auto.
Privé zou ik deze Hyundai niet aanschaffen
vanwege de actieradius en bagageruimte.”

		
SPECIFICATIES

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

Vanaf prijs: € 32.450,- (IONIQ EV

Merk: Hyundai

Topsnelheid: 165 km/u

Comfort) excl. laadpakket

Model: IONIQ

Uitrusting: Leder (accessoire) /

Informatie: Inbouw leder kost € 999

Type: EV Comfort

Navigatie / Achteruitrijcamera

en laadpakket kost €2500

Transmissie: Elektrisch automaat

Verkoopprijs: € 32.450,- (IONIQ EV

Informatie:

Cilinderinhoud: n.v.t.

Comfort excl. lederen bekleding

www.hyundaiwittenberg.nl

Vermogen: 120 pk

€9.999,- en laadpakket €2.500,- )

Koppel: 295 Nm

Leaseprijs : € 475 per maand o.b.v.

Verbruik: 140 kWh / 100km

4% bijtelling. (full operational,

Actieradius: 200 km

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

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2017

ZAKENAUTOTESTDAG

HONDA CIVIC
DEALER: HONDA DE BOIS AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: TIM WILLEMSEN

FREEK GEVERS
“Deze Civic is me goed bevallen. De auto rijdt
erg lekker en is comfortabel uitgerust met
fijne stoelen en een navigatiesysteem met
een kleurenscherm dat snel en gemakkelijk
instelbaar is. Daarnaast zitten er allerhande
tools in voor onder meer de veiligheid. Voor
de prijs krijg je een auto met een goede uitstraling.”

MATTHIAS VAN LUMMEL
“Mijn eerste indruk: een leuke, moderne
sportieve auto voor jongeren. De Civic is
comfortabel uitgerust met lekkere stoelen
waarvan ik wel het zitvlak wat kort vond.
Voor de rest zit er alles op wat tegenwoordig
standaard op een auto zit (navigatie, cruise
control, achteruitrijdcamera). Voor de prijs
een fijne sportieve auto.”

RENE VERHOEF
“De auto is sportief en ligt als een blok op de
weg. Binnenin heeft Honda de auto uitgerust met comfortabele stoelen en een prima
navigatie- en audiosysteem. Handig zijn ook
de parkeersensoren, achteruitrijdcamera en
cruise control. Deze Civic is leuk geprijsd,
waarvoor je een sportieve auto krijgt met
een mooi uiterlijk. Van mij zou de motor wel
meer vermogen mogen hebben.”

ROLAND DELNOIJ
“Met 180 pk power trekt deze Honda in een
hoog toerental goed op, maar ook bij lage
toeren rijdt hij prettig. Wat betreft het zitcomfort vind ik de zit laag en het stuur iets
te rechtop. De navigatie met splitscreen
scherm vond ik niet prettig. Tijdens de
testrit expres de audio uit laten staan om
de brullende motor goed te kunnen horen.
Met o.a. een achteruitrijdcamera en lane

assist biedt deze Honda voor zijn prijs een
prima product.”
MAURICE SCHILL
“Ik was onder de indruk van zijn sportieve
uitstraling en mooie afwerking met race-invloeden. De navigatie is zeer modern en wel
even wennen als je een klassiek navigatiesysteem gewend bent. Een auto die gezien
zijn sportieve uitstraling en rijgenot zijn aanschaf volledig waard is.”
GIJS VAN BEEK
“Een lekkere sportieve auto met een soepele
motor en versnellingsbak. Een mooi interieur
met een goede zitpositie en een lekker stuur.
Alles zit bij deze Honda op de juiste plek.
Pluspunten zijn de navigatie en achteruitrijdcamera. En dat alles voor een prima prijs.”

		
SPECIFICATIES

Verbruik: 1 op 20,4 (snelweg)

Leaseprijs: € 717 p/m (full operational,

Merk: Honda

Acceleratie: 8,0 seconden

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

Model: Civic

Topsnelheid: 220 km/u

Vanafprijs: € 24.700,-

Type: Sport Plus

Uitrusting: Navigatie / Panoramadak /

(Civic 1.0 i-VTEC S)

Transmissie: Handgeschakeld

18 inch wielen / LED verlichting

Informatie: www.debois.nl

Cilinderinhoud: 1498 cm 3 (1.5)

Laadruimte: 1245 m

3

Vermogen: 182 pk

Verkoopprijs: € 36.140,- (Civic 1.5

Koppel: 240 Nm

i-VTEC Sport+, excl. Metalic lak)
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FORD KUGA
DEALER: SCHAKEL AUTOGROEP AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: MATHIJS KERVEZEE

BENJAMIN ENGELS
“Een prachtig uitziende Ford met een mooie
kleur, die groot en stoer oogt. Hij rijdt heerlijk
en biedt veel opties op het gebied van veiligheid en comfort. De stoelen zitten heerlijk
met veel steun aan de onderrug. De navigatie
werkt prima, maar heeft naar mijn smaak
teveel knoppen. Het panoramadak is super,
jammer alleen van de balk in het midden. De
prijs is voor deze ruime zakelijke auto die ook
prima als gezinsauto is te gebruiken, perfect.”
LARS BECKERS
“Een lekkere comfortabele auto met een
prima rijgedrag. Ford heeft de Kuga mooi
afgewerkt, waardoor die oogt als een representatieve auto waarmee je voor de dag kunt
komen. De stoelen met hoge zit, zitten als
gegoten. De navigatie is mooi en overzichtelijk met wel veel knoppen. Kortom, een com-

pleet uitgeruste auto voor een prima prijs.
Doe mij er maar eentje!”
RON COTTAAR
“Een Kuga die niet alleen mooi van buiten
oogt, maar ook van binnen. De auto is in alle
opzichten mooi afgewerkt met veel ruimte
binnenin. Over de stoelen was ik niet echt
positief. Ze zijn wel goed in te stellen, maar
de zitting vond ik te kort en te bol. De stuurkolom zou meer naar beneden moeten om
een sportieve houding achter het stuur te
krijgen. Verder heb ik een voorkeur voor een
draaischijf voor de bediening op de middenconsole.”
BAS TAMAN
“Ruimer dan ik gedacht had. De auto rijdt
lekker rustig en heeft een fijn stuurgedrag.
Het comfort is naar wens, met goede ver-

stelbare stoelen. Tijdens de testrit heb ik niet
alles kunnen uitproberen, maar de navigatie
en achteruitrijdcamera met piepjes werkt
goed. De prijs voor deze luxe versie is hoog.
Ik ben benieuwd naar de standaard uitvoering, de Trend Ultimate.”
RENE VERHOEF
“Deze Ford Kuga mag er qua comfort en
design wezen. De auto ziet er robuust uit
en is ook fraai afgewerkt. Ford heeft de auto
voorzien van allerlei handige hulpmiddelen,
zoals een goed functionerende navigatie,
cruise control en achteruitrijdcamera die
het rijden comfortabel maken. Voor de prijs
krijg je een nette auto met veel rijcomfort en
ruimte.”

		
SPECIFICATIES

Acceleratie: 9,7 sec (0 tot 100 km/u)

Vanafprijs: € 29.285,- voor de 120PK

Merk: Ford

Topsnelheid: 195km/h

Trend Ultimate 1.5 EcoBoost.

Model: Kuga

Uitrusting: Sony audio met 10

Informatie: www.schakelautogroep.nl

Type: Vignale 1.5 EcoBoost 150PK

premium speakers incl. Subwoofer.,

De dieselvariant; Trend Ultimate

Transmissie: 6 versnellingen

Laadruimte: 456L / 1653L

1.5TDCI 120Pk is leverbaar vanaf

Handgeschakeld

Verkoopprijs: € 45.082,75,- (excl. Ford

€ 36.285,-

Cilinderinhoud: 1498

aankooppremie van €2000,- incl btw)

De autoprijzen zijn zonder de Ford

Vermogen: 150pk

Leaseprijs : € 724,- (eigen risico €250,-)

aankooppremie van € 2000,- incl. btw,

Koppel: 240NM

vanaf € 439,- (full operational, obv.

dit bedrag is reeds in de leaseprijs

Verbruik: 1 op 16,1

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

verrekend.
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JAGUAR XF
DEALER: BROEKHUIS JAGUAR LAND ROVER UTRECHT AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: BASTIAAN TE WIERIK & JURGEN STRAATMANHORST
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ALEXANDER VAN DER MEER
“Deze Jaguar XF rijdt als een speer. Je
hoeft het gaspedaal maar licht in te trappen en de auto zoeft weg. Qua comfort
heeft Jaguar niks aan het toeval overgelaten. Fijne comfortabele stoelen met een
rugleuning die optimale steun biedt. Top
is het navigatiescherm dat je een gevoel
van veiligheid geeft. Pluspunten voor aanschaf zijn de prijs, comfortabele zithouding en de ruimte.”
PHILIP VAN DER MEER
Zelfs bij hoge snelheden voelt de auto nog
comfortabel aan. Deze Jaguar ligt goed op
de weg en dat geeft een veilig gevoel. Een
degelijke auto met een luxe uitstraling,
veel ruimte en comfort. De hoge middenconsole maakt de auto bijzonder. Fijn is
ook het navigatiesysteem en de achteruit-

rijdcamera die snel en overzichtelijk is. De
zijspiegels zijn lekker groot. In een gekke
bui staat ‘ie zo in mijn top 10.”
ROLAND DELNOIJ
“In een woord top. Jaguar heeft goed
nagedacht over de luxe, het comfort en
afwerking en biedt een zeer comfortabele
auto met stoelen die goed zijn in te stellen.
De navigatie en dan vooral de weergave
op het dashboard is top. Gezien de luxe is
hij zijn prijs zeker waard.”
SANDER VAN STRATEN
“Een auto die bij het instappen een
‘wow-gevoel’ geeft en van alle gemakken is
voorzien. Het comfort is super, evenals de
audio- en navigatie-uitrusting. Toen ik het
prijskaartje zag, was het wel even schrikken. Dit ging duidelijk boven mijn budget.”

BAS VOORHORST
“Een premium auto op en top. De stoelen
zijn zeer comfortabel en bieden maximale ondersteuning. Jaguar heeft deze XF
enorm rijk uitgerust met een overzichtelijk dashboard dat gemakkelijk af te lezen
is. Een groot scherm voor de navigatie
en nog vele andere gadgets. Qua prijs en
exclusiviteit komt deze XF goed mee in
zijn segment.”
BAS TAMAN
“Een lekker rustig rijdende auto met veel
luxe en een aangenaam interieur. Wat
betreft comfort is alles goed in te stellen,
zoals bijvoorbeeld de stoelen. De navigatie
biedt veel instelbare opties. De achteruitrijdcamera is duidelijk. Kortom een heerlijke comfortabele auto tegen een aantrekkelijke prijs.”

		
SPECIFICATIES
Merk: Jaguar

Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 8,7 sec

Vanafprijs: € 49.900

Model: XF

Topsnelheid: 227 km/u

Informatie: alle Jaguars worden gele-

Type: Pro Edition R-Sport

Uitrusting (speciale opties): Pro Edi-

verd met 3 jaar garantie en 3 jaar gratis

E-Performance

tion uitvoering

onderhoud (onbeperkt kilometrage)

Transmissie: 8 traps Automaat

Laadruimte: 540 liter (0,455M3) /

www.broekhuis.nl/jaguar/utrecht

Cilinderinhoud: 1999cc, Turbo

930 liter

Vermogen: 163PK

Prijs geteste uitvoering: € 54.000

Koppel: 380 NM

Leaseprijs : € 899 (full operational, obv.

Verbruik: 1 op 25

20.000 p/jr, 5 jaar, excl. btw)
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JAGUAR XE
DEALER: BROEKHUIS JAGUAR LAND ROVER UTRECHT AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: BASTIAAN TE WIERIK & JURGEN STRAATMAN

MAURICE SCHILL
“Een mooi model deze Jaguar XE met een
prima rijgedrag en wegligging. Het comfort
van de stoelen zou verbeterd mogen worden.
Het zitvlak is te kort evenals de armsteun van
de bestuurdersstoel, maar tegen meerprijs is
een verlengbaar zitvlak leverbaar. Verder is
de navigatie zeer prettig en overzichtelijk in
gebruik. Ook de achteruitrijdcamera is zeer
praktisch. De prijs voor deze EX is acceptabel
en zeker aanschafwaardig gezien het merk
en model.”

is praktisch, maar niet baanbrekend. De prijs
lijkt me goed voor deze zakelijke en representatieve auto.”

MATTHIAS VAN LUMMEL
“Jaguar heb ik altijd al een mooi chique merk
gevonden door zijn klassieke uitstraling.
Deze modernere variant oogt nog steeds
chique, maar biedt wel meer comfort en
perfecte professionele stoelen. De audio en
navigatie is redelijk. De achteruitrijdcamera

WILLEM RIETDIJK
“Ik had van Jaguar eigenlijk meer verwacht.
Desondanks rijdt de auto prettig en is hij
comfortabel afgewerkt met voorstoelen
waarvan ik het zitvlak vooral voor lange
mensen te hard vind. Wel een pluspunt is de
stoelverwarming, evenals de navigatie en het

FREEK GEVERS
“Ik zag er naar uit om in deze Jaguar te
mogen rijden en ik ben niet teleurgesteld.
Deze XE voldeed aan al mijn verwachtingen. Mooi design, veel comfort met lekker
zittende stoelen. Fijne navigatie met groot
scherm. Kortom een chique auto die zeker op
mijn lijstje staat.”

audiosysteem. Praktisch zijn ook de parkeersensoren en achteruitrijdcamera. De prijs is
gunstig ten opzichte van BMW en Mercedes,
waarvoor het veel voor comfort en rijgedrag
biedt. Het is een uitstekende reiswagen met
een beperkte kofferruimte voor vier personen.”
GIJS VAN BEEK
“Ik had me deze Jaguar anders voorgesteld,
gezien ook de historie van het merk. Het is
een normale middenklasser met een rumoerige motor die van binnen met veel kunststof
is afgewerkt i.p.v. het zo herkenbare hout.
Het comfort vond ik maar matig. Kleine auto
met weinig beenruimte en een harde zitting
die te kort is. Verder is de navigatie voorzien
van oude technologie. Voor een premium
prijs krijg je een middenklasse auto. Dit
model past in mijn ogen niet bij Jaguar.”

		
SPECIFICATIES

Verbruik: 1 op 25

Leaseprijs: 725 full operation

Merk: Jaguar

Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 8,2 sec

(full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar,

Model: XE

Topsnelheid: 227 km/u

excl. btw)

Type: Pro Edition Pure E-Performance

Uitrusting (speciale opties): Pro

Vanafprijs: € 39.900

Transmissie: 8 traps Automaat

Edition

Informatie: alle Jaguars worden gele-

Cilinderinhoud: 1999cc, Turbo

Laadruimte: 455 liter (0,455M3) /

verd met 3 jaar garantie en 3 jaar gratis

Vermogen: 163PK

830 liter

onderhoud (onbeperkt kilometrage)

Koppel: 380NM

Prijs geteste uitvoering: € 39.900

www.broekhuis.nl/jaguar/utrecht
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kia.com

De Kia Optima.
Gemaakt om gezien te worden.

Rijklaar vanaf € 32.470,Netto bijtelling vanaf € 234,- p/m

NU TOT € 1.500,- VOORDEEL!
Kooijman Utrecht
Meijewetering 39, Utrecht, Tel. 030– 26 60 044
www.kia-kooijman.nl

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-kooijman.nl
en doe de gratis

Gem. brandstofverbruik: 1,6 – 7,6 l/100km, 62,5 – 13,2 km/l. CO2-uitstoot: 37 – 191 g/km.
Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig op voorraadmodellen van de Kia Optima met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-05-2017 en uiterste registratiedatum
van 30-06-2017. Genoemde prijs is incl. btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en
administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Informeer voor de complete voorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com.
Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

JAGUAR XE PRO EDITION

YOUR PERFECT
BUSINESS PARTNER

VANAF € 39.900 OF
€ 299 FINANCIAL LEASE PER MAAND*
De ultieme sport sedan is nu nog aantrekkelijker. Ontdek de Jaguar XE Pro Edition en ga de weg op met een volledig uitgeruste Jaguar.
Geniet elke dag van oogstrelend design, ongeëvenaard rijplezier, efficiënt brandstofverbruik en lage CO2-emissies vanaf 99 g/km.
Ook de 3 jaar gratis onderhoud zal u zeker aanspreken. Allemaal kenmerken die de XE Pro Edition tot uw perfecte zakenpartner maken.

Broekhuis Utrecht Waterveste 2, Houten, 030 850 75 00, landrover-utrecht.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 3,8-6,3 l/100 km, resp. 26,3-15,9 km/l, CO2-uitstoot resp. 99-144 g/km. Consumentenprijs incl. BTW, BPM, registratiekosten,
recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.* Financial Lease via Jaguar Financial Services, handelsnaam van FCA Capital Nederland B.V. Voor de complete berekening
kijk op jaguar.nl/aanbiedingen. Actie is geldig tot 30 juni 2017. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
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KIA OPTIMA
DEALER: KOOIJMAN AUTOGROEP AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: REDOUAN AMRHAR

BENJAMIN ENGELS
“Dat Kia degelijke auto’s maakt, werd me tijdens de testrit wel duidelijk. Op alle fronten
scoorde deze Optima bij mij goed. Pluspunt is het open dakraam. Zelf vind ik deze
hybride Kia aan de prijzige kant. Daarvoor
krijg je wel een degelijke auto met 7 jaar
garantie.”
MATTHIAS VAN LUMMEL
“Kia heeft met deze hybride Optima een
goede keuze gemaakt. Het rijgedrag is redelijk. Beter was geweest een 100% elektrische
aandrijving. Stoelcomfort, ruimte en functies
krijgen van mij een dikke 7.”
FREEK GEVERS
“Mijn eerste indruk is een mooie comfortabele auto met goede rijeigenschappen en
veel comfort. De stoelen zitten lekker stevig,

met goede ondersteuning van de rug. De
auto is van alle gemakken voorzien met een
prima klinkende audio en fijn navigatiesysteem. Voor de prijs krijg je een fijne auto.”
LARS BECKERS
“Het was voor het eerst dat ik in een Kia
reed en ik was onder de indruk van de rijprestaties. Zonder meer top. De uitrusting is
compleet met prettige stoelen en een fijne
hoge instap. Audio en navigatie zijn naar
verwachting. De prijs is voor deze nette
zakenauto prima. Een auto waarmee je voor
de dag kunt komen.”

te kort. De elektrische instelling van de stoelen is zee praktisch. Fraai is zonder meer het
automatische schuifdak. Zijn prijs is deze Kia
zeker waard gezien het rijgenot, de kwaliteit
en de ruimte achterin. Bovendien kun je met
deze Kia 50 km elektrisch rijden. Tel je daar
de 7 jaar garantie bij op, dan is Kia meer dan
een alternatief.”

WILLEM RIETDIJK
“Ik was aangenaam verrast door zijn prettige
rijgedrag en comfort. De auto voelt tijdens
het rijden veilig aan en oogt bovendien
representatief. De stoelzittingen vind ik iets

		
SPECIFICATIES
Merk: Kia

Verbruik: 1 op 27

Leaseprijs : vanaf € 650,00

Model: Optima

Acceleratie: 0 tot 100 km/u 9,4 sec

(full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar,

Type: 2.0 GDI PHEV B.Ex.Li

Topsnelheid: 192KM

excl. btw)

Transmissie: automaat

Laadruimte: 520 kg

Informatie:

Cilinderinhoud: 1.999

Verkoopprijs: vanaf € 38.000,00

www.kooijmanutrecht.nl

Vermogen: 156 PK

inclusief btw & BPM

Koppel: 189 NM
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NOEM ONS AANBIDDER,
AANHANGER, AANMOEDIGER
OF ZELFS AANJAGER.
EEN BEWONDERAAR,
LIEFHEBBER OF GEWOON
ERG ENTHOUSIAST.
VAN A NAAR B, WIJ HOUDEN ERVAN.
DE ENE KEER MET AANDACHT
VOOR DE REIS,
DE VOLGENDE KEER ALLEEN BEZIG
MET HET DOEL.

WIJ ZIJN FAN.
FAN VAN DE TOEKOMST.
ONDERTUSSEN LEVEREN
WIJ LEASEAUTO’S.

mobilityservice.nl

A A N G EN A AM
A N D ERS

De sportieve Mazda6 is er vanaf € 30.990,- rijklaar

NU TOT € 1.500,- DEALEROPTIES CADEAU

AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSEN
Kometenweg 7 | 3606 BD Maarssen | 0346 - 586444 | www.knoopweb.nl |
Gemiddeld verbruik Mazda6: van 3,9 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,6 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot van 104 tot 150 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl.
metallic/mica lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke speciﬁcaties. Aanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf van een nieuwe Mazda6 in de periode 1 april
2017 t/m 30 juni 2017 met uiterlijke registratiedatum 14 juli 2017. Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties en/of private lease. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.
Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl

170468 Knoop Adv. Utrecht Business_Mazda6 Product 190x128mm.indd 1

08-05-17 11:24

ZAKENAUTOTESTDAG

MAZDA 6
DEALER: AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSEN B.V. AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: SAM MOHAMOUD ALI

RENE VERHOEF
“Deze Mazda 6 rijdt erg soepel en biedt veel
comfort. Alles is netjes en luxe uitgevoerd.
De navigatie vond ik niet heel duidelijk en
had een update nodig. Voor de rest zijn alle
denkbare foefjes aanwezig. De prijs van deze
luxe uitgevoerde Mazda is zeer goed, mede
vanwege de uitrusting en het uitstekende
rijgedrag.”

GIJS VAN BEEK
“Ik geef deze Mazda een 9,5. Het is een top
auto die zeer comfortabel is en bovenal super
rijdt met een prima wegligging. De auto is
fraai afgewerkt en kan zeker wedijveren met
de premium merken. Ook met het comfort zit
het goed. Navigatie en audio zijn top. Deze
Mazda staat bovenaan mijn lijstje voor mijn
volgende lease auto.”

BAS VOORHORST
“Ik was vooral onder de indruk van de wegligging. Strak met veel grip. Ook gecharmeerd
was ik van de afwerking en inrichting. Rijkelijk uitgerust met mooie leren stoelen en veel
elektrische verstelmogelijkheden. De navigatie met touch screen liet me niet in de steek.
Ook het inparkeren met de parkeersensoren
was een fluitje van een cent. Voor de prijs
krijg je veel auto met een lage fiscale waarde.”

ROLAND DELNOIJ
“Deze Mazda geeft me een gevoel van veel
luxe, waarmee je relaxt kunt rijden. Qua
comfort valt er niets meer te wensen. Fijne
gemakkelijk instelbare stoelen en een goed
navigatiesysteem met duidelijk zicht. Voor
de prijs hoef je het niet te laten. Het is een
betrouwbare auto die het merk Mazda eer
aandoet.”

RON COTTAAR
“Deze Mazda vond ik de mooiste auto van
de dag. Niet alleen vanwege zijn interieur en
afwerking, maar ook door zijn uitstekende
en sportieve rijgedrag. Minpuntje vond ik
het zitcomfort. Het zitvlak is iets te kort voor
mij en de stoelpositie is niet optimaal. Waarschijnlijk een kwestie van wennen. De prijs
is top voor deze auto en ik overweeg ‘m aan
te schaffen. Alleen jammer dat de 5-deurs uit
het gamma is.”
BERT BOUMAN
“Over deze Mazda 6 kan ik kort zijn. Lekker
snel en een goede afwerking. Prima zitcomfort en fijn werkende navigatie. Alles wat je
nodig hebt tijdens het rijden is aanwezig.
Gezien zijn prijs is deze Mazda zakelijk gezien
zeer interessant.”

		
SPECIFICATIES

Topsnelheid: 210

Laadruimte: 474 m 3

Merk: Mazda

Uitrusting: Bose® premium-

Verkoopprijs: € 37.100,-

Model: Mazda 6

audiosysteem met 11 speakers, Zwart

Leaseprijs : € 830,- (full operational,

Type: Skyactiv-D 150 6MT Skylease GT

lederen interieur, Elektrisch verstelbare

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

Transmissie: Handgeschakeld

voorstoelen, bestuurdersstoel, incl.

Vanafprijs: € 30.050,-

Cilinderinhoud: 2191

lendensteun en geheugenfunctie

Informatie:

Vermogen: 150

MZD Connect: auto-, multimedia- en

www.knoopweb.nl

Koppel: 420

smartphone-connectiviteitsysteem

Verbruik: 1 op 25,6

Climate control, Licht- en regensensor

Acceleratie: (0 tot 100 km/u) 9.1

Smart City Brake Support
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BMW I8
AUTOLEASEMAATSCHAPPIJ: MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: JAN WILLEM TERSTEEG
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PHILIP VAN DER MEER
“Wat een futuristisch uitziende auto. Deze i8
rijdt strak, comfortabel en is uiteraard lekker
snel. De topsnelheid van 250 km/u heb ik
helaas niet kunnen halen. Maar ik vond het
een te gekke rijervaring met stoelen die als
gegoten zaten. Zijn prijs van circa 150.000
euro is veel geld. Het is meer een auto voor
een succesvolle zakenman of iemand uit de
Quote 500. Ik ga echter liever voor een BMW
uit de 3 serie.”
ROLAND DELNOIJ
“Een goed uitziende sportieve auto met
een mooi in- en exterieur. De i8 zit als een
maatpak en rijdt heerlijk. Alles is elektrisch
en biedt veel instelmogelijkheden. Voor zijn
prijs zijn er misschien betere alternatieven
te vinden, maar zo’n auto blijft wel mijn
droom.”

SANDER VAN STRATEN
“Een echte blikvanger. Deze auto heeft wel
door zijn laagte een moeilijke instap, maar
als je eenmaal zit dan word je overweldigd
door het comfort en rijgedrag. Alle features
zitten erop.De prijs ligt helaas buiten mijn
budget. Ik vond het leuk om een keer in zo’n
wagen te mogen rijden.”
MAURICE SCHILL
“Gruwelijk mooi design. Een BMW die helemaal af is en compleet is ingericht. De hele
inrichting is volledig afgestemd op de rijder.
Met een dashboard waar alle bedieningsknoppen zitten voor het head up display,
navigatie en geluid. Het mag wat kosten,
maar dan heb je ook wat. Een unieke auto
met veel beleving die bovendien ook nog
eens groen is. Ik zou zeggen: ‘laat de sleutels
maar achter’.”

FREEK GEVERS
“In een woord een topauto. In de i8 waan je
je in een futuristische auto met veel beleving
en rijplezier. De auto is uitgerust met alle
denkbare technologie zoals een state of art
navigatiesysteem en head up display in de
voorruit. De prijs van deze BMW is te hoog
voor mij, deze exclusieve auto is het zeker
waard.”
WILLEM RIETDIJK
“Op het eerste oog een auto met een grandioos design en apart lijnenspel. Echt onder de
indruk van deze BMW werd ik pas door zijn
formidabele rijgedrag en snelle acceleratie.
Daarnaast laat zijn comfort niks te wensen
over. De prijs lijkt hoog, maar hij is het in alle
opzichten waard. Kortom, een representatieve zakenauto of als puur vermaak.”

		
SPECIFICATIES
Merk: BMW		

Koppel: 320/3700 (motor)

Uitrusting: Parkeersensor,

Model: i8

250 (elektromotor)

Stoelverwarming

Type: Coupé

Verbruik: 1 op 46,7

Leaseprijs : NVT- demo auto.		

Transmissie: Automaat

Acceleratie: (0 tot 100 km/u in 4,4

Vanafprijs: € 149.000

Cilinderinhoud: 1499

seconden)

Informatie: www.mobilityservice.nl

Vermogen: 266 kW 362 PK

Topsnelheid: 250 (Begrensd)
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