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Mercedes-Benz 
Plug-in Hybrids.
Laat u verleiden door meer power en minder verbruik. 
Onze modellen zijn zowel beschikbaar als benzine- of 
diesel hybride.* Bovendien profiteert u nu van een wallbox 
en installatie zonder meerprijs.** Ontdek alle modellen  
op mercedes-benz.nl of bij uw Mercedes-Benz dealer.

Gecombineerd verbruik: 0,7 - 2,5 l/100 km, 142,9 - 40,0 km/l. CO2-uitstoot: 18 - 58 g/km (WLTP). 
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl. 
* Volgende Plug-in Hybrid modellen zijn verkrijgbaar: A-Klasse, B-Klasse, CLA en GLA: benzinemotor; C-Klasse, E-Klasse, GLC en GLE: benzine- of dieselmotor.
** Actie geldig vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020; auto moet voor 31/12/2020 geregistreerd zijn. De prijs omvat de levering van een EVBox laadstation 
22 kW, 3G/wifi met vaste laadkabel (6 m) en kabelhouder en ook een standaard muurinstallatie met maximaal 15 m bekabeling en twee muur- of vloerdoorboringen, 
zonder graafwerkzaamheden. Niet geldig in combinatie met andere acties, (ex-)demo- of MB-Rent voertuigen en/of Private Lease.

MAN131006439J M-B NL Plug-in Hybrid Range_Persoonlijk_210x297mm NED NL v2.indd   1 21/09/20   10:39
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Persoonlijk Vreemde tijden
Als ik deze woorden op papier zet, zijn net de coronamaatregelen 
verscherpt. Werknemers werden onder andere opgeroepen om weer meer 
thuis te werken. Benieuwd hoe dat gaat. Want in de interviews elders in 
dit magazine lezen we dat zij meer en meer verlangen naar het ontmoeten 
van collega’s. Wij merken dat ook. Gesprekken verlopen steeds vaker 
digitaal en meer dan ooit wordt nu persoonlijk contact en iets tastbaars als 
een relatiemagazine zoals Persoonlijk op prijs gesteld. 

De afgelopen maanden zijn wij intensief bezig geweest met het aanbieden 
van meer flexibiliteit bij onze producten en diensten. 
Leaseovereenkomsten voor een vaste periode en een vast kilometrage 
maken steeds meer plaats voor contracten met flexibele looptijden. 
Klanten vragen daarbij nadrukkelijk om mee te denken en om hen te 
adviseren. Onze ervaring is immers super breed. Juist daarmee maak je als 
leasebedrijf het verschil. Dat speelt ook bij de snel toenemende wens om 
wagenparken te verduurzamen. Nu ook het aanbod van praktische 
elektrische bedrijfswagens toeneemt constateren onze leaseadviseurs ook 
daarvoor een sterk groeiende belangstelling. Zij hebben de kennis om dan 
merkonafhankelijk de beste adviezen te geven. Ook dat spreekt aan. 

Natuurlijk hebben wij ook veel te maken met vragen over de overgang per 
1 januari 2021 naar een hogere bijtelling op elektrische auto’s. De stijging 
van 8 naar 12% heeft voor leaserijders behoorlijke financiële 
consequenties. Enerzijds willen zowel zij als hun werkgever zeker een 
bijdrage leveren aan een schonere wereld, anderzijds willen ze hun lasten 
zo beperkt mogelijk houden. Ook daarover vragen ze ons om advies. Een 
van de voordelen van onze grote organisatie is dat wij vervolgens veel 
auto’s snel kunnen leveren, aanzienlijke voorraden aanhouden en 
attractieve aanbiedingen kunnen doen voor zowel een korte als een lange 
periode. Zo kunnen wij een bijdrage leveren 
aan zowel hun verduurzaming als hun 
klanttevredenheid. In deze onzekere tijd, 
waarin van werkgevers en werknemers 
zoveel wordt gevraagd, is dat iets dat alle 
betrokkenen motiveert. De informatie in dit 
magazine over relevante nieuwe auto’s helpt 
daarbij en de interviews met klanten bieden 
inspiratie. Ons wel, ze stemmen ons trots en 
maken ook dat we graag steeds nóg weer 
harder voor onze klanten lopen. Ook voor u!

Remco van Lotringen
Commercieel directeur J&T Autolease



Internationaal leasen: 
grensoverschrijdende service
Internationaal zakendoen is op veel vlakken zeer uitda-
gend. Hulp kan daarbij erg welkom zijn. Wij zijn er trots 
op dat wij voor veel klanten echt DE mobiliteitspartner 
zijn. Dan doe je meer dan leaseauto’s leveren. Onze 
accountmanagers adviseren over mobiliteit, flexibiliteit, 
toekomstgerichte keuzes, betere leasecontracten enzo-
voorts. Wij hebben J&T Autolease kantoren in Neder-
land, België en Duitsland, en in andere landen in Europa 
werken wij goed samen met partners. Hierdoor kunnen 
wij zowel grote als kleinere organisaties echte cross-bor-
der leaseoplossingen bieden. Daarbij houd je als klant één 
contactpersoon, in het land naar keuze. Wij werken met 
internationale overeenkomsten en kredietacceptatie, 
waarbij de landen achter de schermen onderling alles voor 
u regelen, inclusief zo nodig het in- en uitvoeren van 
voertuigen. Dankzij de verbinding tussen onze specialis-
ten in het binnen- en buitenland, zijn we op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen (ook op fiscaal gebied) en 
kunnen we u dus uitstekend adviseren. U kunt dus kiezen 
voor één contactpersoon die letterlijk en figuurlijk uw 
eigen taal spreekt. Deze regelt alle internationale contrac-
ten en zorgt ervoor dat uw grensoverschrijdende wagen-
park perfect gemanaged wordt, zodat u daar geen 
omkijken meer naar heeft. Ook internationaal leasen 
zonder zorgen doet u dus bij J&T Autolease.
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WINTERBANDEN: 
LAAT ZE SNEL MONTEREN!
Als u in uw leaseovereenkomst de optie’ winterbanden’ heeft 
opgenomen en ze nog niet heeft laten monteren, wordt het 
daar wel tijd voor. Maak zo snel mogelijk via uw app een 
afspraak voor de bandenwissel. Want of we weer een winter 
met veel sneeuw en spekgladde wegen krijgen weet niemand, 
maar het wordt wel steeds kouder, natter en dus ook slipperi-
ger. Bewezen is dat winterbanden bij nat weer en temperatu-
ren onder de 10 graden voor een duidelijk kortere remweg en 
voor meer stabiliteit zorgen. Dat kan hij een noodstop op 
bijvoorbeeld de snelweg zomaar het verschil maken tussen op 
tijd stil staan of schade. Dus is het voor de komende maan-
den ieen stuk veiliger en geruststellender als uw auto voor-
zien is van winterbanden. Koos u overigens voor All Season 
banden, dan rijdt u daarop lekker het hele jaar door en dan is 
wisselen dus niet nodig. Voorkom dat u lang moet wachten 
omdat na de eerste echt gladde dag ineens iedereen een 
afspraak gaat maken. En hoe fijn is het dan dat u als klant 
van J&T Autolease gebruik kunt maken van de Premium 
Service. Dan hoeft u nooit langer dan een paar dagen te 
wachten. Het maken van een afspraak gaat super eenvoudig 
via de app op uw telefoon of via  https://www.jentautolease.nl/
mijn-leaseauto/onderhoud-en-banden/ 

BEGEERD
Er is veel belangstelling voor de Polestar 2, de electrisch 
aangedreven crossover die onderhuids een Volvo is maar door 
Volvo-moeder Geely in China wordt gebouwd. Hij wordt 
ook wel de Tesla Model 3 ‘eater’ genoemd. Daar zijn wij het 
niet mee eens, het is in ongeveer dezelfde prijsklasse echt een 
ander soort auto. Levering is gezien de grote belangstelling 
niet eenvoudig. Maar bent u serieus geïnteresseerd en wilt u 
de auto zelf ervaren, neem dan contact op met uw account-
manager bij J&T Autolease. Want wij hebben een Polestar in 
gebruik die ook door u gereden kan worden!

VOLG ONS!
Wij vinden het erg belangrijk om onze relaties zo goed en 
actueel mogelijk te informeren over alles dat voor hen van 
belang kan zijn. Dat doen wij met dit magazine en met 
digitale nieuwsbrieven. Er zijn nog meer mogelijkheden 
om optimaal op de hoogte te blijven. Volg ons dan ook op 
Facebook (www.facebook.com/jentautolease/) en op 
LinkedIn (www.linkedin.com/
company/j&t-autolease-bv/). Daar vindt u geregeld 
actueel nieuws. Op onze website wordt regelmatig het 
laatste fiscale nieuws geplaatst (www.jentautolease.nl/
nieuws/fiscus-nieuws/). Gewoon geregeld even checken!

Sale & Leaseback en Flexlease
Zoals ook door Remco van Lotringen in het voorwoord 
beschreven staan ‘flexibiliteit’ en tevreden klanten bij ons op 
een gedeelde eerste plaats. Daarom bieden wij diensten die 
het ondernemen ook in lastige tijden zoals nu aangenamer 
maken. Zoals Sale & Leaseback, waarbij wij auto’s en soms 
zelfs complete wagenparken van klanten overnemen en terug 
leasen. Dat levert hen direct inkomsten en meer ruimte om 
te ondernemen op. Vraag er gerust naar bij onze adviseurs, 
er is vaak meer mogelijk dan klanten denken. Een alternatief 
is onze Flexlease-aanbieding waarbij een aantal attractieve 
auto’s voor extra scherpe tarieven en met korte looptijden 
wordt aangeboden. Zie daarvoor www.jentautolease.nl. En 
zit er onverhoopt niets bij dat u past, informeer ook dan!



J&T NIEUWS  5 

Stefan, vertel eens iets meer over jezelf?
“Ik ben 32 jaar, woon sinds 2 jaar (weer) in de regio Breda, 
samen met mijn vriendin en dochtertje van bijna 1,5. Ons 2e 
kindje is onderweg, uitgerekend in februari 2021. Ik heb 
commerciële economie gestudeerd en werk nu iets meer dan 
3 jaar bij J&T Autolease. Binnen mijn klantenportefeuille 
werk ik nauw samen met accountmanager Michelle Wester-
burger. Verder sport ik graag, voetbal en hardlopen. Ook ga 
ik op z’n tijd graag lekker uit eten.”

 Wat deed je voordat je bij J&T Autolease kwam?
“Voordat ik bij J&T Autolease kwam heb ik 3,5 jaar bij een 
andere leasemaatschappij gewerkt, ook op de binnendienst 
maar dan op Large Accounts. Bij J&T Autolease richt ik mij 
binnen mijn klantenportefeuille op het MKB-segment, wat 
mij enorm aanspreekt omdat het contact vaak informeel is”
 
Waar bestaat je werk uit en wat is de grootste 
uitdaging daarbij?
“Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit telefonische 
bereikbaarheid, de dagelijkse e-mail beantwoorden, offertes 
opstellen en contracten verwerken. Gedurende de dag komen 
er allerlei soorten vragen binnen van klanten, zoals: meeden-
ken bij het verduurzamen van het wagenpark, het opnieuw 
bepalen van leasebudgetten binnen een leaseregeling of het 
zoeken naar tijdelijke mobiliteitsoplossingen. De grootste 
uitdaging hierbij is om door de regels heen goed te luisteren 
en te lezen wat de klant nu écht wil. Dat maakt het werk ook 
zo leuk. Door klanten proactief te benaderen en hen nét een 
stapje voor te zijn, kun je ze blijven verrassen.”

Wat maakt dit bedrijf anders dan andere? 
“J&T Autolease is onderscheidend van andere leasemaat-
schappijen doordat we een persoonlijke benadering hebben, 
doordat onze klanten direct contact met ons hebben, met één 
vast aanspreekpunt. Dat ervaren onze klanten als prettig. 
Daarnaast hebben we met de Van Mossel Automotive Groep 
een grote inkooporganisatie achter ons, wat voor goede 
inkoopcondities zorgt en een grote verscheidenheid aan 
merken meebrengt die wij vanuit ons eigen dealernetwerk 
kunnen leveren. De Van Mossel Automotive Groep is een 
grote organisatie met veel medewerkers en vestigingen. J&T 
Autolease positioneert zich daarbinnen als onderscheidend 
en persoonlijk.”

Kom je rare of leuke dingen tegen in het contact 
met klanten?
“Iedere dag is anders. Dat maakt dit werk ook zo afwisselend 
en uitdagend. Iedere klant heeft andere wensen en behoeften 
en daar probeer je optimaal op in te spelen. Na drie jaar heb 

je met veel  klanten een band opgebouwd en dat zie je ook 
terug in het soms dagelijks contact. De klanten in mijn 
portefeuille zitten in de meest uiteenlopende branches, dus er 
komt van alles voorbij.”

Hoe ga je om met corona en met klanten die daar 
last van hebben?
“Momenteel hebben we toch weer te maken met meer en 
meer besmettingen. Rondom mij privé en zakelijk gelukkig 
niet, maar corona is nog steeds zeer aanwezig en ook wel 
bedreigend. Richting onze klanten merken we natuurlijk dat 
er veel verandert. Afspraken vinden tegenwoordig vaak plaats 
via Microsoft Teams en een kopje koffie bij de klant komt 
minder vaak voor. Binnen mijn portefeuille valt het gelukkig 
mee en kunnen mijn klanten zich goed staande houden deze 
periode. Laten we hopen dat dit zo blijft, zodat we in 2021 
allemaal weer vol goede moed naar een (economisch) 
gezonde toekomst kunnen kijken.”

Medewerkers van J&T Autolease belicht
 
Als je met de mensen van J&T Autolease contact hebt, is het wel zo leuk als je iets meer 
over hem of haar weet. Dat maakt het contact net wat persoonlijker. Daarom belichten 

wij in elk magazine een medewerker. Deze keer Stefan van Riel, leaseadviseur.
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HET AUTONIEUWS 
VAN DIT NAJAAR

Het is een ongelooflijk druk autonajaar, waarin 
vrijwel elke fabrikant nieuwe modellen, plug-in 
hybrides en elektrische auto’s presenteert. Wij 

maakten een keus uit nieuws dat interessant is en 
waarbij de auto’s betaalbaar zijn.

VOLKSWAGEN 
De Volkswagen Group wil marktleider worden met 
elektrische auto’s. Dat is gezegd door topman 
Herbert Diess tijdens de jaarlijkse topvergadering 
van het concern. Het is ze ook menens, het concern 
wil tot 2024 € 33 miljard steken in de ontwikkeling 
van elektrische mobiliteit. En in 2024 wil het dan 
marktleider zijn. Dan moet er nog wel heel wat 
gebeuren. Want momenteel zijn fabrikanten als 
Tesla, het Chinese BAIC en BYD en bij ons 
Renault, Nissan, Kia en Hyundai met elektrische 
modellen nog aanzienlijk groter. Daarbij heeft 
Volkswagen de software nog niet helemaal onder 
controle en uiteraard is Elon Musk van Tesla niet 
van zins zich te laten inhalen. Dus vertelde die 
onlangs dat Tesla vóór 2030 jaarlijks 20 miljoen 
elektrische auto’s wil bouwen. Oef.

BENZINE
De benzinerijders onder ons kiezen vaker voor duurdere 
E5 benzine (Super Plus 98) dan voor E10-benzine (Euro 
95) waar tot 10% bio-ethanol aan is toegevoegd. Dat 
blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek. E10 moet 
vriendelijker voor het milieu zijn, maar er gaan verhalen 
over mogelijke motorschade bij oudere auto’s. Volgens 
Beta, de vereniging van onafhankelijke pomphouders, 
lijken mensen liever te kiezen voor bekende zekerheid dan 
voor een goedkopere milieuvriendelijker brandstof. Een 
ander veelgehoord voordeel van E5 is dat auto’s er 
zuiniger op zouden rijden. 

Renault
Renault presenteert twee nieuwe elektrische auto’s. De eerste is 
de al aangekondigde Spring van dochtermerk Dacia. Dat moet 
een goedkope EV worden. De tweede is een conceptauto van 
Renault zelf, een volledig elektrische cross-over. Hij staat op 
het modulaire CMF-EV-platform dat onlangs debuteerde bij 
Nissan onder de Nissan Ariya, eveneens een crossover. Grote 
kans dus dat beide modellen straks veel met elkaar delen. De 
4,6 meter lange Ariya wordt leverbaar met voorwiel- of 
vierwielaandrijving, vermogens van 218 pk tot 306 pk en 
accupakketten van 63 kWh of 87 kWh. Een CCS-aansluiting 
voor snelladen is standaard. Wij verwachten datzelfde voor de 
Renault. Flinke concurrentie erbij voor o.a. de VW ID.4, 
Skoda EnYaq en Tesla Model Y.

Nikola
Het is geen merk dat je hier al kunt leasen, maar Nikola werd wel gezien als een van de grote beloften op autogebied. 
Het gaat bij deze Amerikaanse fabrikant echter niet helemaal goed, ‘to put it mildly’. Zo is het Nikola World-
evenement van 3-5 december uitgesteld. Daar zou de elektrische pick-up Badger worden gepresenteerd. Die laat nu op 
zich wachten. Het evenement is volgens Nikola uitgesteld vanwege de beperkingen door de staat Arizona rond 
Covid-19. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Covid-19 kan ook een misplaatst excuus zijn. Het bedrijf verkeert in 
zwaar weer door een rapport van een onderzoeksbureau en het opstappen van oprichter en topman Trevor Milton. Als 
gevolg daarvan maakte de beurskoers van het bedrijf een snoekduik. General Motors is al aandeelhouder en zou nu een 
groter belang willen nemen. Dus komt van uitstel afstel of komt het toch nog goed?



FORD 
Momenteel staan de schijnwerpers vooral gericht op 
elektrische versies van populaire bedrijfswagens, maar 
ondernemers blijven ook behoefte houden aan andere 
varianten. Ford speelt daarop in met de introductie van de 
Transit 5-ton die, inderdaad, tot een totaalgewicht van 5.000 
kg kan worden geladen. Voor de gesloten versie komt dat neer 
op een maximaal netto laadvermogen van 2.347 kilo, de versie 

met open laadbak kan zelfs tot 2.558 kilo meenemen. De 5-tons Transit heeft een 170 pk sterke 2.0 EcoBlue-
dieselmotor, gekoppeld aan een tientrapsautomaat of desgewenst een handgeschakelde zesbak. Extra robuuste assen 
voor en achter, bredere achterbanden, krachtiger achterremmen en bij de gesloten versie een versterkte carrosserie 
zorgen ervoor dat de Transit die zwaardere lading ook jaren achtereen kan verstouwen. 
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Fiat 
Elders beschrijven wij de attractieve Fiat 500 E ‘La Prima’. Volgens insiders krijgt dat driedeurs model al heel spoedig 
een bijzondere modelversie erbij, namelijk een uitvoering met rechts een kleine achterdeur. Dat maakt het in- en 
uitsappen en boodschappenladen makkelijker. Het zou dan om een deurtje gaan zoals dat ook in de BMW i3 en de 
Mazda MX-30 wordt toegepast, dus tegengesteld openend. Automotive News, altijd goed geïnformeerd, meldt dit. De 
auto zou volgend voorjaar leverbaar worden en qua prijs tussen de driedeurs en de Cabrio inzitten.

HYUNDAI
De vernieuwde Hyundai i20 is er nog maar net, en nu al breidt het 
merk het modelprogramma van deze compacte hatchback uit met een 
nieuwe variant, de sportief ogende i20 N-Line. Die heeft het wat 
wildere uiterlijk van de N-modellen, maar een rustige aandrijving.  De 
i20 N-Line heeft een eigen neus met een geblokte, zwarte grille met 
het patroon van een finishvlag. Ook aan de achterzijde is hij stoerder 
met een driehoekig mistachterlicht en een dubbele uitlaat rechts. De 
velgen zijn specifiek voor deze uitvoering ontworpen en de auto wordt 
leverbaar in Phantom Black, Aurora Grey, Polar White en Brass. Bij de 
witte versie is er optioneel een zwart dak leverbaar. Binnenin zijn er 
sportstoelen en veel rode details. Motorisch is er keus tussen de 100 pk 
sterke 1.0 T-GDI mild-hybrid met 6-bak of 7-traps automaat, of de 1.2 
met 84 pk en handgeschakelde vijfbak. Prijzen volgen nog. Wil je er 
ook echte power bij? Er komt ook nog een i20 N die de stenen uit de 
straat trekt.

Mercedes-Benz 
Volgens kenners is er geen betere auto dan een 
Mercedes-Benz S-Klasse. Die is zojuist helemaal 
vernieuwd en de lat is nog weer hoger gelegd. De 
vanafprijs van de nieuwe S-klasse is € 130.682.-
Dan bestel je een korte S350d met 286 pk. 
Natuurlijk is er ook een versie met lange 
wielbasis, voor mensen die gereden willen 
worden. Er is ook een S400d met 330 pk. Wil je 
een benzineversie, dan is er alleen de S500 met 
435 pk plus een 22 pk elektromotor. Die kost 
vanaf € 151.902,-. Natuurlijk ga je dan nog even 
los in het boek met opties, dus reken sowieso op 
ca 180 K.



AUDI 
Net nadat wij de A3 met 150 pk TFSI-motor reden en 
hier beschreven, kwam Audi met de Audi-versie van de 
Golf plug-in hybride. De A3 Sportback 40 TFSI-e heeft 
de 150 pk sterke benzinemotor van de testauto verderop, 
gecombineerd met een elektromotor met 109 pk. Dat 
levert een systeem-vermogen op van 204 pk. De 
elektromotor is verwerkt in de zestraps S-tronic 
automaat. Hiermee sprint de auto in 7,6 seconden naar 
100 km/h. Het 13 kWh accupakket onder de achterbank 
is volgens de WLTP-cyclus goed voor 67 kilometer. De 
led-dagrijverlichting heeft een e-signatuur en verwijst 
naar de plug-in hybride aandrijflijn. Door die batterij is 
de bagageruimte wel 100 liter kleiner dan bij de ‘gewone’ 
versies. De plug-in hybride Audi A3 Sportback 40 
TFSI-e staat nog eind dit jaar bij de dealers. Nederlandse 
prijzen volgen.
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DACIA 
Als je van het type ‘doe maar gewoon’ bent, of 
ruimte gecombineerd met een laag leasetarief zoekt, 
is de volledig vernieuwde Dacia Sandero en Sandero 
Stepway interessant. Ook de Logan werd vernieuwd, 
maar die komt niet hierheen. De auto’s worden 
gebouwd op Renaults nieuwe CMF-B-platform dat 
ook onder de Clio, Captur én Nissan Juke wordt 
toegepast. De beide Sandero-modellen zijn wat 
groter dan voorheen, zijn ook langer dan de Clio. 
Die extra centimeters leiden vooral achterin tot meer 
ruimte. De auto’s zien er duidelijk uit als een Dacia, 
maar dan op een eigentijdse manier en lang niet zo 
karig uitgerust als waarom het budgetmerk bekend 
staat. Het dashboard is sterk verbeterd, stoel en stuur 
zijn nu ook in hoogte verstelbaar en er kwamen meer 
veiligheidssystemen, standaard en optioneel. De 
motor, de TCe90, kennen we van Renault; hij is er 
met 6-bak of CVT-automaat. Sterkere TCe-motoren 
blijven voorbehouden aan de Duster en Lodgy. Ook 
is er een TCe 100 Eco-G motor die op zowel 
benzine als LPG werkt. Dan heb je bij een laag 
verbruik een mega-actieradius. De nieuwe Dacia 
Sandero en Sandero Stepway staan vanaf januari 
2021 bij de dealers. Prijzen volgen later.

Opel
De nieuwe Opel Mokka wordt leverbaar vanaf € 26.299,-. 
Dan heeft hij een 100 pk sterke 1.2 Turbo en een zesbak. 
De standaarduitvoering Edition biedt al zaken als 
cruisecontrol, Active Lane Positioning, 
verkeersbordherkenning en ledverlichting rondom. Er is 
ook een 130 pk uitvoering vanaf € 30.199,-. Dat is dan wel 
een Elegance met meer uitrusting.  Wil je een automaat, 
dan beginnen de prijzen bij € 30.299.-. De dieselversie is 
voor ons minder interessant, de elektrische versies zijn dat 
wel. Die beginnen bij € 34.299,-. Neem je de versie met 11 
kW lader (sneller aan de laadpaal langs de straat en thuis), 
dan begint de prijslijst bij € 35.399,-.

Skoda
Nog meer prijzen, namelijk van de elektrische Enyaq iV, het 
zusje van de VW ID.4. Het is de eerste Skoda die alleen met 
elektrische aandrijving wordt geleverd. Instappen kan vanaf € 
39.990 voor de Enyaq iV 60. Die heeft een 58 kWh-accu 
waarmee de 180 pk sterke EV een WLTP actieradius heeft 
van 390 km. Snelladen kan met 50 kW of optioneel met 100 
kW. Dan is in zo’n 40 minuten de accu van 10 naar 80 procent 
te vullen. De Enyaq iV 80 heeft 204 pk en een 78 kWh-
accupakket waarmee een actieradius mogelijk is van 510 km 
volgens WLTP. Snelladen kan tot 125 kW en standaard zijn 
o.a. een achteruitrijcamera en drive mode select. Hij kost 
minimaal € 46.990.-. De Enyaq iV 80 en de 60 moeten 
inmiddels beide te bestellen zijn. Later verschijnt er ook nog 
een échte instapversie, de Enyaq iV 50 met 149 pk en 340 km 
actieradius. En mag het wat kosten, dan zijn er de Enyaq iV 80 
(266 pk en vierwielaandrijving) en een heuse RS-versie met 
306 pk en vierwielaandrijving.
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Volkswagen 
De eerste plug-in hybride versies van de VW Golf  8 
rijden rond.  Naast de GTE met een systeem-vermogen 
van 245 pk is er nu ook de 1.4 eHybrid. Deze plug-in 
hybride heeft een systeemvermogen van 204 pk dankzij 
de combinatie van de 150 pk sterke 1.4 TSI met een 
elektromotor van 110 pk. Inderdaad, precies als bij de 
Audi A3 40 TFSi-e. In ons land kost deze Golf, gehuld 
in een Style-jasje, minimaal € 39.835. Hij komt geheel 
elektrisch 71 kilometer ver en sprint in 7,4 seconden van 
0 naar 100 km/h. Het prijsverschil met de sportievere 
GTE bedraagt € 2.775. Beide geëlektrificeerde Golfs 
zijn per direct te bestellen.

Peugeot 
Peugeot viert onlangs haar 210e verjaardag en presenteerde 
een nieuwe versie van de 508, de 508 PSE. Die letters staan 
voor Peugeot Sport Engineered. De 508 PSE is er als 
Berline en als SW. Het is een plug-in hybride met een 200 
pk sterke 1.6 en twee elektromotoren, één per as. Dat is 
samen goed voor een systeemvermogen van 360 pk en 520 
Nm. Het vermogen wordt via een achttraps automaat, 
afhankelijk van de gekozen rijmodus, naar alle vier de 
wielen of naar twee wielen gestuurd. Om het vermogen in 
goede banen te leiden is de 508 PSE onder meer voorzien 
van een aangepast onderstel, instelbare schokdempers en 
grotere remschijven. Volgens Peugeot gaat de 508 PSE 
Berline in Sport-modus van 0-100 km/h in slechts 5,2 
seconden. Maar het is ook mogelijk om rustig rijdend 42 km 
af te leggen met de volgeladen 11,5 kWh-accu. De 508 PSE 
arriveert in het eerste halfjaar van 2021 bij de dealers maar is 
al te bestellen. 

RANGE ROVER
Jaguar Land Rover brengt in hoog tempo plug-in hybride-
versies van veel modellen uit. Recentelijk werd de Jaguar 
F-Pace flink aangepast en nu is het de beurt aan zusje Range 
Rover Velar. Die is onderhuids en in het interieur behoorlijk 
opgefrist en wordt nu ook leverbaar als plug-in hybride 
P400e. In het interieur zijn er verbeteringen, zoals betere 
schermen en nieuwe multimedia. Voor ons land is de P400e 
de meest interessante aandrijflijn. Deze biedt 404 pk en een 
WLTP-actieradius van 53 km. Verder zijn er twee nieuwe 
zescilinders, benzine en diesel met resp. 400 of 300 pk. De 
prijzen beginnen bij € 75.928,- voor de P400e. 

AUDI
Nog een interessante nieuwe Audi. Het merk mengt zich met de 
Q5 Sportback in de ‘coupé-SUV-strijd’ in het hogere 
middensegment, met name de BMW X4 en de Mercedes-Benz 
GLC Coupé. De Sportback wijkt niet heel erg af van de normale 
Q5. De ruimte binnenin moet vergelijkbaar zijn. Binnenin vind je 
het nieuwe MIB 3-infotainmentsysteem met een 10,1-inch of 
12,3-inch scherm. De Q5 Sportback is er als 50 TFSI-e en de 55 
TFSI-e. Beiden plug-ins, goed voor respectievelijk 300 pk en 367 
pk systeemvermogen. In elektromodus is tot ruim 40 km af te 
leggen. Beide hebben een  S Tronic 7-traps automaat en Quattro-
aandrijving. De Q5 Sportback komt in de eerste helft van 2021.  
Prijzen worden voor die tijd bekendgemaakt.



BIJTELLING PRIVÉGEBRUIK
Voor veel berijders is de bijtelling voor privége-
bruik een belangrijk fiscaal thema. De keuze 
van de auto kan er zelfs van afhangen. De 
standaardbijtelling voor het jaar 2021 blijft net 
als in 2020 een percentage van 22% van de 
catalogusprijs van de auto. In 2021 is daarop 
een korting mogelijk als je een nulemissieauto 
rijdt. De korting is dan 10 procentpunten, 
zodat je bijtelling uitkomt op een percentage 
van 12% van de catalogusprijs. 
Dat bijtellingspercentage van 12% geldt over de 
hele catalogusprijs als je een waterstofauto rijdt. 
Kies je voor een volledig elektrische auto, dan 
geldt deze lage bijtelling voor zover de catalo-
gusprijs niet hoger is dan € 40.000.-. Is de 
catalogusprijs wel hoger, dan geldt de bijtelling 
van 12% tot  € 40.000,- en geldt over het 
meerdere de gewone bijtelling van 22%.
In het belastingplan 2021 wordt naast de 
uitzondering voor de waterstofauto ook 
voorgesteld om de zonnecelauto onder de 
uitzondering te laten vallen. De lage bijtelling 
geldt dan over de volledige prijs van de auto. 
Dan moet het overigens wel gaan om een auto 
met geïntegreerde zonnepanelen die een 
opwekvermogen van minimaal 1 kilowattpiek 
hebben. De recente Nederlandse start-up 
Lightyear is al vergevorderd met de voorberei-
ding van de productie van zo’n auto.

KENTEKENDATUM IN 2020 OF EERDER?
Kies je in 2020 nog voor een volledig elektri-
sche auto of waterstofauto, dan kun je nog 
gebruik maken van de lage bijtelling van dit 
jaar. Die is nu maar 8%. Dat percentage geldt 

voor zover de catalogusprijs niet hoger is dan 
€ 45.000.-. Over het eventuele meerdere geldt 
een bijtelling van 22%. Van die lage bijtelling 
kun je vervolgens 60 maanden lang profiteren. 
Jouw bijtelling verandert dan niet als tussen-
door de bijtelling omhoog gaat. Met de stijging 
van 8% naar 12% per 1 januari 2021 heb je dan 
bijvoorbeeld niets te maken. Ook niet met de 
geplande stijging naar 16% per 2022. Dat kan 
behoorlijk wat geld per maand schelen!

BPM EN MOTORRIJTUIGENBELASTING
Volledig elektrische auto’s houden overigens in 
2021 recht op de BPM-vrijstelling en een 
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Plug-in 
hybride auto’s hebben geen motorrijtuigenbe-
lastingvrijstelling meer, maar bij een CO2-uit-
stoot tot 50 gram/km geldt er voor deze auto’s 
in 2021 nog wel een halftarief van de motorrij-
tuigenbelasting. Deze auto’s zijn gunstig qua 
verbruik en hebben door de lage CO2-uitstoot 
bovendien ook een laag BPM-bedrag.

VAN RITTENREGISTRATIE NAAR 
BIJTELLING
Nu we alweer in het laatste kwartaal zitten, is 
dit ook een goed moment om na te denken over 
het komende jaar en over de vraag of je in het 
nieuwe jaar wel of niet privé met je auto van de 
zaak wilt rijden. Heb je nu bijtelling maar wil je 
switchen naar een rittenregistratie waarmee je 
de bijtelling kunt voorkomen, dan kan dat 
alleen per het begin van een nieuw kalender-
jaar. Dat geldt ook voor de omgekeerde situatie: 
Ook de switch van rittenregistratie naar 
bijtelling kan effectief alleen per 1 januari. De 

Onze fiscalist mr. Jan Rolleman zet speciaal voor onze lezers op een rij wat de 
belangrijkste consequenties zijn van de belastingwetgeving voor 2021 en… hoe je 

daar in 2020 nog handig op kunt inspelen.

Fiscale 
actualiteiten
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reden daarvan is dat je met een rittenregistratie 
op jaarbasis moet kunnen laten zien dat je privé 
niet meer dan 500 km met de auto van de zaak 
gereden hebt. Fiscaal bestaat hier nog wel een 
belangrijke uitzondering op: Ga je in de loop 
van een kalenderjaar naar een nieuwe werkge-
ver, dan kun je wél per die datum wisselen van 
privégebruik naar rittenregistratie of andersom.

BESTELAUTO VAN DE ZAAK
Wat betreft de tegenbewijsregeling ter voorko-
ming van de bijtelling is het voor degenen die 
met een bestelauto van de zaak rijden handig 
om te weten dat een rittenregistratie dan niet 
per se nodig is. In overleg met de werkgever 
kan er eventueel ook gekozen worden voor een 
‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik 
bestelauto’. Privégebruik is dan niet mogelijk, 
ook niet voor de eerste 500 km per jaar. Maar 
groot voordeel is dat je ook geen rittenregistra-
tie hoeft bij te houden.
Voor bestelauto’s is de datum 1 januari ook 
belangrijk voor de btw. Werkgevers krijgen op 

de bestelauto van de zaak net als bij personen-
auto’s namelijk te maken met een btw-heffing 
over het privégebruik. Gebruik je daar als 
werkgever het jaarlijkse forfait van 2,7% voor, 
dan wordt dat bij bestelauto’s ook berekend over 
het bpm-bedrag waarvoor een vrijstelling voor 
ondernemers geldt. Het kan daarom voordelig 
zijn om per bestelauto alle kosten en alle 
kilometers bij te houden, zodat de btw-heffing 
op basis van het werkelijke privégebruik 
berekend kan worden. Anders dan bij de 
bijtelling telt daarbij het woon-werk-
verkeer wel mee als privégebruik. Wil je 
als werkgever gebruik maken van deze bereke-
ning op basis van de werkelijke kosten en de 
werkelijke kilometers, dan moet dat op basis 
van de gegevens van het hele jaar. Je kunt dan 
per 1 januari starten met het bijhouden hiervan.

ACTUEEL NIEUWS
Zijn er tussentijds nog wijzigingen in de 
autobelastingen, dan vind je een actueel 
overzicht van dat nieuws ook op onze website.
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Dit is de vierde generatie Audi A3. De 
vorige modellen scoorden altijd goed op 
het gebied van materialen, uitstraling en 

verfijning. Maar de kwaliteit van andere merken 
en modellen komt steeds hoger te liggen. 
Daarnaast verschuift de aandacht in de 
zakenwereld naar elektrische auto’s, en een 
elektrische Audi A3 is er vooralsnog niet. Dus 
moet het gezocht worden in verfijning en imago.

WOW-FACTOR
Zelfs als je met de gedachte ’50 K voor deze 
auto, belachelijk’ in de A3 stapt, snap je het 
succes van Audi.  Onderhuids is hij inderdaad 
identiek aan de 8e generatie Volkswagen Golf 
die flink goedkoper is. Idem de Skoda Octavia 
en Seat Leon. Ook die zijn niet te versmaden. 
Bovendien moet je bijbetalen voor bijna alles 
dat bij de meeste concurrenten standaard is. 
Maar deze vierde generatie A3 heeft veel 
uitstraling en dynamiek. En het interieur 
ontlokt vrijwel altijd een ‘wow’. Combineer dat 
met het merkimago en ziedaar de basis voor 
nieuw succes, zeker voor sportief ogende versies 
met ‘optiepakket zwart’ zoals op de testauto. 
Standaard heeft de A3 Sportback een vijfdeurs 
carrosserie, de vroegere driedeurs wordt niet 
meer gebouwd.  De nieuwe is 3 cm langer en 4 
cm breder dan voorheen; hoogte en wielbasis 
bleven gelijk en daardoor is de binnenruimte 
niet echt veranderd. Voorin zit je uitstekend en 
er is merkbaar veel aandacht besteed aan de 
zithouding. Achterin heb je het goed, zeker met 
z’n tweeën maar voor kortere afstanden ook met 
drie. Wel hebben de sportstoelen een harde 

achterkant die voor je knieën achterin minder 
prettig is. En instappen in de auto is iets minder 
gemakkelijk door hun profilering. Er zit 
sowieso, net als bij andere Volkswagen-
producten, meer hard plastic in het interieur 
dan vroeger, al scoort de Audi hiermee beter 
dan z’n familieleden. 

LUXE GEVOEL
Interieur en dashboard passen bij de buitenkant. 
Strookjes aluminium en ‘carbon’ en in deze S 
edition een verder geheel zwarte afwerking, 
maken het sportief. Veel wordt bediend via een 
groot vast beeldscherm. Strak maar niet persé 
gebruiksvriendelijker. Gelukkig heeft deze A3, 
anders dan z’n eenvoudiger familieleden, nog 
aparte toetsen voor de climate control. Maar wil je 
het audiovolume regelen via de aanraakgevoelige 
toets in de middenconsole dan heb je al snel te 
hard of te zacht geluid. Dat leidt af, zoals ook het 
touchscreen dat doet. Bovendien heb je in no-time 
vette vingers op je fraaie design. Wel is er goede 
stembediening, waardoor je redelijk je aandacht bij 
het verkeer kunt houden. Alles werkt veel sneller 
dan voorheen en ondanks teveel touchscreenfunc-
ties is dit een van de beste multimediasystemen 
van dit moment. Apple Carplay en Android Auto 
werken draadloos en niet zoals bij veel andere 
merken met een kabeltje. Een draadloze telefoon-
lader is op deze S edition standaard. 
De instrumenten achter het stuur zijn vervangen 
door een beeldscherm waarop (optioneel, Virtual 
Cockpit Plus aankruisen) ook navigatie groot of 
klein is in te stellen, met een plattegrond of 
Google Earth. Jammer is wel dat voor veiligheids-

Wij Nederlanders houden van Audi’s. Van de e-tron rijden er al zo’n 5.000 rond, de A3 
en A4 zijn vaste waardes in veel leaseparken en ook de andere modellen zijn populair, 
ook al zijn de prijzen hoog en is de standaarduitrusting niet zo indrukwekkend. Neem 
de nieuwe A3 Sportback in deze test. Eigenlijk is het een Volkswagen Golf met een 
ander uiterlijk en een hogere prijs. Voor de gereden A3 Sportback 35 TFSI S edition 

betaal je minimaal € 39.700,-; de testauto kost € 50.522,- en wij verbaasden ons over 
wat er voor die prijs allemaal niet opzit. Maar ook deze A3 wordt ongetwijfeld weer 

populair. Want… Audi én een luxegevoel.

Audi A3 Sportback

Prijzig maar fijn

Hij biedt 
ook meer-

waarde door 
imago, 

uitstraling, 
afwerking, 
rijkwalitei-
ten en een 
prettiger 

bediening
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systemen als Adaptive Cruise Control en zelfs 
voor een wegrijassistent en een achteruitrijcamera 
moet worden bijbetaald. De testauto had voor 
bijna 11 mille aan opties, waarvan overigens de 
optie ‘19 inch velgen’ voor ruim drie mille veruit 
de duurste is. Ons advies: geef dat geld uit aan 
voorzieningen die het comfort en de veiligheid 
verhogen. 

PROGRAMMA
Het Audi A3 Sportback programma begint bij 
de A3 Sportline met driecilinder met 110 pk en 
handgeschakelde 6-bak, vanaf € 34.370,-. 
Verstandiger is om te kiezen voor de Business 
Edition met de 1.5 liter viercilinder met 150 pk 
(35 TFSI) die ook in de testauto zit en die vanaf 
€ 36.820,- kost. Deze heeft veel spullen die je 
sowieso wilt, zoals full LED-verlichting en 
navigatie. Kies je voor de optionele S-tronic 
automaat, dan heeft de motor ook een mild 
hybrid systeem. Dat zouden wij doen: een 6-bak, 
hoe fijn ook, is in zo’n auto toch een beetje anno 
2017. Neem die 150 pk/250 Nm motor omdat 
het een prettige krachtbron is: alert, krachtig, 
lekker klinkend en zuinig. Je rijdt zomaar 
gemiddeld 1 op 18 en je kunt in 8,4 sec naar 100 
km/u versnellen. Ook gezegd moet worden dat 
deze nieuwe A3 heerlijk alert stuurt en reageert. 
Dat is wel een verschil met zowel voorgangers als 
met de elektrische auto’s van deze tijd: de relatief 
lage massa van 1.255 kg maakt hem lekker 
levendig. De S edition heeft echter wel een 
sportonderstel dat het comfort wat minder 
maakt. Laat ‘m afleveren op de standaard 17” 
velgen. Dan zijn de banden hoger en dat scheelt.  

CONCLUSIE
Deze nieuwe Audi A3 rijdt absoluut veel 
prettiger dan de vorige. Hij biedt ook 
meerwaarde ten opzichte van familieleden door 
imago, uitstraling, afwerking, rijkwaliteiten en 
een prettiger bediening omdat niet alles via het 
touchscreen en ‘sliders’ bediend hoeft te 
worden. Daar hangt wel een stevig prijskaartje 
aan. Er komen snellere modellen aan, maar 
bijna iedereen zal meer dan voldoende hebben 
aan de 150 pk motor. Wil je persé een diesel? 
Kan ook, de 30 of 35 TDI met 116 of 150 pk. 
Het is al met al een prettige, mooie auto. Draait 
alles om leasetarief en eigen kosten, ga dan toch 
ook met andere merken rijden. Maar wil je 
status in de prijsklasse tot zo’n 50 mille en niet 
elektrisch rijden, dan is dit zeker een 
aantrekkelijke keus.

AUDI A3 SPORTBACK 35 
TFSI S EDITION

Benzinemotor 4-cilinder 
1498 cm3, 110 kW/150 
pk, 6-bak, voorwielaan-

drijving.
Lengte 4343 mm, breedte 

1816 mm, hoogte 1449 
mm, massa 1255 kg, aan-
hanger geremd 1.255 kg 
Acceleratie 0-100 km/u 
8,4 sec ; NEDC-verbruik 

combi 4,8 l/100 km, 
B-label

Prijs A3 Sportback Pro 
Line 30 TFSI vanaf  
€ 34.370,-; testauto  

€ 50.522,-
Leasetarief Audi A3 Sport-

back vanaf € 419,00, 60 
mnd/10.000 km/jr.
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Wipro wordt erkend om zijn uitgebrei-
de dienstenportfolio, sterke toewij-
ding aan duurzaamheid en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen. Samen 
met de klant worden ideeën ontwikkelt en de 
juiste verbinden gemaakt om een betere en 
gedurfde nieuwe toekomst op te bouwen. Een 
bezoek aan de website www.wipro.com is een 
ontdekkingsreis langs de meest onverwachte 
expertises en langs klanten van naam. Wanneer 
wij Country Manager BeNeLux Peter ‘Moos’ 
van de Moosdijk en HR-manager Frans van 
Zuilekom op het Wipro-kantoor in Eindhoven 
(uiteraard op de High Tech Campus aldaar) 
spreken, is het kantoor vrijwel leeg. Door de 
gevolgen van COVID-19 werk men thuis of bij 
de klant waar mogelijk.  Wipro heeft bijvoor-
beeld een belangrijke technische bijdrage 
geleverd om er in korte tijd voor te zorgen dat 
medewerkers en klanten veilig thuis kunnen 
werken. In de versnelde digitalisering spelen zij 
een belangrijke rol. Onthoud dus die naam!
In ons land telt Wipro zo’n 300 medewerkers, 
in België en Luxemburg ongeveer een honderd-

tal en recent is het bedrijf 4C overgenomen 
waarmee het aantal medewerkers nog eens met 
een kleine honderd stijgt. Daar zal het niet bij 
blijven; de ambities zijn groot. Frans van 
Zuilekom: “Wipro bedient klanten van naam 
zoals oa Philips, Shell en DSM. De Verenigde 
Staten is een belangrijke markt voor ons, maar 
wij willen ook nadrukkelijk in Europa verder 
groeien. De organisatie is zo krachtig en 
expansief dat als klanten behoefte hebben aan 
specifieke kennis er heel gemakkelijk bedrijven 
en expertise kan worden overgenomen.” 

BREED
Peter van de Moosdijk vult aan: “Ons een IT 
Outsourcing-bedrijf noemen zoals vaak gebeurt 
is echt te kort door de bocht. Wij helpen 
klanten om op de beste mogelijk manier 
gebruik te maken van de nieuwste IT-technolo-
gie. Dat maakt ons uitzonderlijk breed, maar 
het is daardoor ook wel lastig om te benoemen 
wat wij nu precies allemaal doen. Feitelijk zijn 
wij bijna alleskunners. Waarom staat er bijvoor-
beeld zoveel over COVID op onze website? 

Wellicht zegt de bedrijfsnaam Wipro u niet meteen iets. Terwijl dit concern toch ruim 
180.000 medewerkers telt, 8.5 miljard dollar omzet draait en er dankzij hun expertise 

in uw werk- en privé-omgeving veel goed functioneert. De relatieve onbekendheid 
komt omdat het geen consumentenmerk is en de werkzaamheden op de achtergrond 
plaatsvinden. Wipro is een toonaangevende, wereldwijde speler op het gebied van 
informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocessen. Met de kracht van cognitief 

computergebruik, hyper automatisering, robotica, cloud, analyse en opkomende 
technologieën helpen zij klanten zich aan te passen aan de digitale wereld en hen 

succesvol te maken. 

In gesprek met Frans van Zuilekom en 
Peter van de Moosdijk van Wipro:

“Feitelijk zijn wij bijna 
alleskunners op het gebied 
van digitale transformatie”
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opdrachtge-
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hen volledig 
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toepassen 
van de beste 
beschikbare 
technologie”

  INTERVIEW  15 

Wel, die pandemie heeft op elk bedrijf invloed 
en dwingt klanten tot heel veel veranderingen. 
Dat betekent aanpassingen en nieuwe proces-
sen, misschien zelfs wel deels andere vaardighe-
den van de medewerkers. Dan springen wij in. 
Wij zijn specialist op IT-gebied, maar we 
zorgen er ook voor dat we de kennis in huis 
hebben van de klant en de business waarin zij 
opereren om zo optimaal te kunnen adviseren 
en ondersteunen. Onze opdrachtgevers komen 
uit werkelijk alle sectoren en wij ontzorgen hen 
volledig bij het toepassen van de beste beschik-
bare technologie. Dat doen we via consultancy 
vooraf, maar ook door het detacheren van 
vakmensen; het overnemen van bijvoorbeeld 
datacenters; het bedenken, ontwikkelen en 
implementeren van nieuwe software en zelfs het 
integreren met machines op de werkvloer. Wij 
hebben hier een groot Cyber Defense Center 
ingericht waar we de bewaking (security) 
overnemen van de IT-omgevingen van klanten 
zodat men daar optimaal veilig hun werk kan 
doen. Maar wij houden ons ook intensief bezig 
met product engineering, variërend van de 

ontwikkeling en productie van bijvoorbeeld een 
slimme insulinepen tot firmware voor wasma-
chinefabrikanten en de systemen achter het 
beeldscherm voor navigatie in auto’s. Hiervoor 
maken we onder meer gebruik van de kennis 
van Designit, een van oorsprong Deense 
onderneming die we een aantal jaren geleden 
hebben overgenomen. Designit was bijvoor-
beeld ook betrokken bij het ontwerp van de 
Business Lounge op een groot vliegveld hier in 
de buurt ontwierp en bij de maaltijdervaring in 
de Businessclass van een grote luchtvaartmaat-
schappij. Als pure business to business onderne-
ming zijn wij dus echt bijna alleskunners, maar 
met een focus op de digitale transformatie die 
momenteel voor nagenoeg alle onderneming 
van belang is om relevant te blijven voor hun 
klantenkring in een door digitale technologie 
gedomineerde wereld”.

GEDREVENHEID
Frans van Zuilekom: “Wij hebben in de BeNe-
Lux werknemers met 15 verschillende nationali-
teiten. Hun culturen leiden tot inzichten waar 
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ver gebruik van de technologie die beschikbaar 
is. Wij kunnen die technologie op de juiste 
manier toepassen en wij zijn ook bereid om mee 
te investeren en risico te lopen. Dat maakt ons 
onderscheidend.” Frans van Zuilekom vult aan: 
“Wij concurreren met grote internationale 
spelers. Dat maakt het werken hier uitdagend 
en bevredigend. Sommige collega’s komen maar 
heel zelden naar kantoor. Je moet bereid zijn om 
elke dag te willen leren maar de vrijheid is 
enorm, de work/life balance is prima en de 
onderlinge band is sterk. Wij organiseren 
geregeld mooie activiteiten en het ziekteverzuim 
is minimaal, al jarenlang onder de één procent! 
Wipro heeft de capaciteit om flexibel grote 
opdrachten uit handelen en digitale verbeterin-
gen snel door te voeren.”

FOOTPRINT
Tot slot uiteraard even de band met J&T 
Autolease. Frans van Zuilekom is daarvoor 
verantwoordelijk en hij is duidelijk tevreden. 
“Wij hebben maar een relatief beperkt aantal 
leaseauto’s, enkele tientallen, vooral voor de 
commerciële mensen die klanten bezoeken. 
Samen met J&T Autolease hebben we regelingen 
gemaakt waarbij medewerkers zelf kunnen 
kiezen hoe ze hun mobiliteit invullen. In ons 
leasebeleid willen we de footprint zo laag 
mogelijk houden. De belangstelling voor 
elektrisch rijden neemt duidelijk toe. Maar je ziet 
ook dat jonge mensen zoals die hier veel werken 
een auto veel minder belangrijk vinden. De tijd 
waarin je nieuwe medewerkers aantrok in een 
showroom en hen meteen hun auto liet uitzoeken 
ligt echt achter ons. In veel functies kun je echter 
gewoon niet zonder en daarvoor hebben we al 
jaren een prettige samenwerking. Bij het bedrijf 
dat we net overnamen hebben ze een andere 
leasepartner, maar ik ga ervan uit dat we gewoon 
blijven samenwerken en dat onze groei ook bij 
J&T Autolease tot verdere groei zal leiden.”

klanten echt baat bij hebben. We zijn een Indiaas 
bedrijf met sinds kort een Franse CEO. Dit is 
dus echt een zeer internationale multiculti 
organisatie. Wat mij steeds weer verrast is de 
gedrevenheid en inzet van onze mensen. Wipro 
is beursgenoteerd drijf en oprichter Azim Premji, 
die onlangs een stapje terug heeft genomen en de 
voorzitter rol aan zijn zoon Rishad Premji heeft 
overgedragen, is ook de grootste filantroop van 
India. Zijn Foundation heeft al voor miljarden 
aan hulp en educatie geïnvesteerd. Van iedere 
dollar winst die wij maken gaat zo’n 67% naar 
een charitatieve instelling. Dat er zoveel naar 
goede doelen gaat resulteert in een bijzondere 
motivatie van iedereen hier. Want jouw inzet en 
succes leidt tot betere leefomstandigheden van 
heel veel mensen.” 

FLEXIBILITEIT
India staat bekend om de grote aantallen zeer 
goede ICT-specialisten die er jaarlijks de 
universiteiten verlaten. Een aanzienlijk deel van 
die jaarlijks duizenden specialisten treedt in 
dienst van Wipro en gaat overal ter wereld aan 
het werk. Peter van de Moosdijk: “Zij zijn 
uitermate capabel en flexibel en ze werken graag 
buiten India. Wij combineren hun expertise met 
goede specialisten die wij hier aantrekken. Wij 
kunnen hen een gezond, ongelooflijk breed 
actief bedrijf bieden, met een zeer internatio-
naal karakter. Heb je de ambitie, dan zijn de 
uitdagingen – ook internationaal – groot. 
Bedrijven móeten momenteel echt veranderen. 
Van ons vragen ze steeds meer kennis maar ook 
het overnemen van risico’s en een veel intensie-

“Wij 
concurreren 
met grote 
internatio-

nale spelers. 
Dat maakt 
het werken 

hier 
uitdagend 

en bevredi-
gend”
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Officieel is de nieuwe Ford Kuga een SUV, dus een soort terreinwagen. Dat was de 
vorige zeker, maar het actuele model is eerder een cross-over, een kruising van 

stationcar en SUV. Wel wat hoger, maar alleen voorwielaandrijving en niet bedoeld 
voor offroadgebruik. Ford levert hem als 2.5 plug-in hybride met 225 pk of met een 

1.5 Ecoboost benzinemotor van 120 of 150 pk, een lager gewicht en iets meer 
trekvermogen. Wij reden de eerste in ST-Line X uitvoering en we werden fan.

Ford Kuga ST PHEV

Verrassend goed
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SUV’s zijn populair door hun hogere instap 
en zit, stoere uiterlijk en veelzijdige 
ruimte. Nadelen zijn er ook. De hogere 

bouw leidt vaak tot net wat mindere 
rijkwaliteiten, ze zijn zwaarder en ze verbruiken 
door hun formaat en door dat gewicht meer 
brandstof. Autofabrikanten kunnen echter niet 
meer zonder; dan kopen klanten hun auto bij een 
ander. Ze moeten echter ook voldoen aan steeds 
strengere Europese emissie- en verbruikscijfers. 
Dat lukt met SUV’s minder gemakkelijk dan met 
lichtere, lagere modellen. Oplossing: elektrische 
modellen in het programma die helemaal geen 
emissie hebben en de SUV’s voorzien van plug-in 
hybride aandrijving. Als je dat goed doet, is de 
emissie bij de Europese tests superlaag. En 
omdat het testresultaat gekoppeld is aan onze 
Nederlandse BPM, kun je zo’n schonere, 
zuiniger SUV aanbieden voor een strakke prijs. 
Of je kunt er meer aan verdienen.

De Ford Kuga was altijd opgewassen tegen slecht 
terrein. De nu gereden derde generatie komt in 
barre omstandigheden met enige elektronische 
hulp nog steeds een eind, maar is veel meer een 
stoerder ogende gezinsauto oftewel een hogere 
stationcar. De bodemvrijheid is minder en het 
hele ontwerp staat in het teken van ruimte. Hij is 
langer, breder en lager dan voorheen, en net even 
groter dan de concurrenten. De wielbasis van 
liefst 271 cm bezorgt de Kuga achterin zelfs 
bovengemiddeld veel ruimte. Heb je 
snelgroeiende tieners in huis, dan zeker gaan 
proefrijden! De achterbank is bovendien 
verschuifbaar, waardoor je kunt kiezen voor 
ofwel meer beenruimte ofwel meer 
bagageruimte. Die laatste heeft met 1.534 liter, 
bij opgeklapte achterbank, een gemiddeld 
formaat. De achterklep is elektrisch bedienbaar, 
altijd fijn. Voorin zit je wat hoger, ook met de 
stoel op de laagste stand. Dat past bij de auto en 
geeft je een goede controle. Desgewenst is er 
elektrische verstelling voor de stoel. Je zit er goed 
en ontspannen, met voldoende ruimte voor alles 
en een verschuifbare armsteun. In de ST-versie, 
de meest sportieve, is het interieur zwart en zijn 
de stiksels rood. Een prettige omgeving. 

UITRUSTING
De Kuga is er dus met twee motorversies en 
als PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) 
in liefst zes uitvoeringen. De minst kostbare 
PHEV laatste is de Trend van € 36.195,-; de 
duurste de Vignale van € 43.740,-. Dan kun je 
nog wat opties kiezen die netjes van prijs zijn, 
zoals het grote panoramadak van € 1.450,- 
waarvan ook de testauto was voorzien. Die 
had veel opties en kwam op rond de 42 mille 
uit. Dan mis je helemaal niets en rijd je als 
een vorst.
In plaats van klokken achter het stuur is er nu 
een digitaal scherm, waarop je zelf voor een 
deel kunt bepalen welke informatie waar en hoe 
wordt getoond. Daarnaast is er een centraal 
beeldscherm. De testauto had ook nog een 
head-up display, waarmee de belangrijkste 
gegevens voor de bestuurder in het blikveld 
worden getoond. Sync 3 bewees zich als een 
prettig audio-, communicatie- en navigatie-
systeem. Het is overzichtelijk en gemakkelijk te 
gebruiken, inclusief Apple Carplay of Android 
Auto en zowel USB A als C om je telefoon aan 
te sluiten. Er zitten alleen wel heel veel 
knoppen op het stuurwiel, dat is even 
uitzoeken. De testauto had een uitstekend 
klinkend B&O audiosysteem. Uiteraard biedt 
de Kuga ook semi-zelfrijdende functies. De 
elektronica assisteert daarbij weinig hinderlijk. 
Keep your lane kan bovendien erg gemakkelijk 
in- en uit worden geschakeld. 

Heb je snel-
groeiende 
tieners in 
huis, dan 

zeker gaan 
proefrijden!
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navigatiesysteem) automatisch kiezen voor 
elektrische aandrijving als daar voldoende energie 
voor beschikbaar is. Opladen kan thuis (2 kW, 6 
uur) of aan een laadpaal (3.7 kW, 3.5 uur). 
Snelladen is niet mogelijk. Tijdens het laden geeft 
de Kuga geen informatie op het eigen 
beeldscherm, hiervoor moet je de ‘Ford Pass’ app 
op je telefoon gebruiken.

CONCLUSIE
De Kuga heeft voor een strakke prijs veel 
kwaliteiten. Hij is zuinig en vlot, is erg ruim en 
zeer goed uitgerust. De PHEV-aandrijving 
maakt dat je lokaal alles elektrisch kunt rijden, 
ook veel woon-werkverkeer. Is de batterij leeg 
dan word je niet bestraft met een extreem 
verbruik. Zoals het een Ford betaamt stuurt de 
Kuga bovendien bovengemiddeld goed. Je hoeft 
niet perse de ST-versie te kiezen; aan een 
Titanium-versie met wat opties of een luxueuze 
Vignale heb je ook een topauto voor jezelf en 
voor het gezin.

PLUG-IN HYBRIDE
De plug-in hybride is een stuk zwaarder dan de 
1.5 Ecoboost-versie en mag ook wat minder 
trekken, 1.200 kg tegenover tot 1.900 kg. 
Ongetwijfeld is die lichte 1.5 de leukste stuurauto, 
want de massa van de PHEV (1.744 kg) voel je in 
bochten wel wat doordrukken. Zelfs met de 
optionele 19” wielen onder de testauto. Ga 
overigens voor de standaardwielen, bij de ST 18”. 
Daarmee rijdt de auto lekkerder. De ST-
uitvoering heeft overigens ook een iets verlaagd 
onderstel. De 2.5 liter benzinemotor en de 
elektromotor leveren samen 165 kW/225 pk. 
Daaraan gekoppeld is een CVT-automaat met 
vaste schakelmomenten die wij uitmuntend 
vonden werken. De Kuga is rap genoeg (0-100 
km/u in 9,2 sec) maar maakt nog meer indruk bij 
even inhalen. Met de 14,4 kW batterij kun je 
officieel 56 km elektrisch rijden. Wij kwamen 
soms net boven de 60, waardoor je vaak emissievrij 
kunt rijden. Op langere afstanden gaat de 
benzinemotor meewerken. Die is dan verrassend 
zuinig, waardoor je gemakkelijk gemiddeld 1 op 
19 à 20  haalt. Met toetsen in de middenconsole 
kies je of je volledig elektrisch rijdt, hybride of de 
batterij tijdens het rijden weer oplaadt. Met een 
tweede toets selecteer je de rijprogramma’s. In 
principe kiest de auto zelf voor automatische 
verdeling door de benzine- of elektromotor. Hij 
begint altijd als een stille elektrische auto. Is de 
batterij bijna leeg, of vraag je veel power, dan 
schakelt de 2.4 liter benzinemotor bij. Dat gebeurt 
volledig harmonieus. De benzinemotor is 
bovendien nauwelijks hoorbaar. Energie 
terugwinnen bij gas loslaten of remmen gaat 
overigens maar matig en is niet in te stellen. Dat is 
dan weer jammer. Wel leuk: de auto kan via ‘geo 
fencing’ (gemarkeerde gebieden in het 

FORD KUGA ST-LINE X
Benzinemotor 4-cilinder 
2.4 liter + elektromotor, 
samen 165 kW/225 pk, 
CVT-tranmissie, voorwiel-

aandrijving.
Lengte 4629 mm, breedte 

1883 mm, hoogte 1680 
mm, massa 1698 kg, aan-
hanger geremd 1.200 kg 
Acceleratie 0-100 km/u 
9,2 sec ; NEDC-verbruik 

combi 1,2 l/100 km, 
A-label

Prijs Ford Kuga PHEV 
Trend vanaf € 35.145,-; 

testauto € 42.000,-
Leasetarief Ford Kuga 

PHEV vanaf € 419,00, 60 
mnd/10.000 km/jr.
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Nieuwe auto’s worden steeds vaker voorzien van elektronische systemen die je 
veiligheid, en die van andere verkeersdeelnemers, verhogen. De daarvoor gebruikte 

afkorting ADAS staat voor ‘Advanced Driver Assistance Systems’. Sommige 
autofabrikanten leveren een groot aantal ADAS-systemen al standaard, bij anderen 

moet je er als losse optie of als onderdeel van pakketten extra voor betalen. Wij 
verwachten dat de komende jaren elke nieuwe auto voorzien zal worden van de 

belangrijkste ADAS-systemen. Overigens werken deze het best in combinatie met een 
automatische transmissie, en ook die zal steeds vaker standaard zijn. We zetten de 

verschillende ADAS-voorzieningen op een rijtje.

Hoe de techniek je veiligheid verhoogt

ADAS
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LANE DEPARTURE WARNING
Misschien wel het meest controversiële ADAS-
onderdeel. Want als Lane Departure Warning 
is ingeschakeld, verandert de besturing van de 
auto en het scheelt per merk en type hoe je dat 
ervaart. Als je de kant- of middenlijn 
overschrijdt gaat door signalen van sensoren het 
stuur trillen of er klinkt een alarm. Soms wordt 
er automatisch tegengestuurd, soms zelfs wordt 
er ook afgeremd. In dat geval is er niet alleen 
sprake van ‘Warning’ maar van een nog iets 
uitgebreider systeem dat Lane Keeping Assist 
heet. Doorgaans kun je dat uitzetten met een 
schakelaar. In sommige auto’s blijft het dan 
uitstaan, in andere moet je het steeds na het 
starten weer opnieuw uitzetten. Lane Keeping 
Assist wordt ook gebruikt door Adaptive Cruise 
Control. Je went er wel aan, maar feit blijft dat 
zonder ingeschakelde ‘Warning’ of ‘Assist’ een 
auto wel lekkerder rijdt.

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL
Gewone Cruise Control is feitelijk een aan/
uit-systeem voor je gaspedaal. De auto behoudt 
een ingeschakelde snelheid en stopt daar pas 
mee als je remt of het systeem uitzet. Bij 
Adaptieve Cruise Control regelt je auto 
automatisch de snelheid, via een radar en op 
basis van het verkeer voor je. Sommige systemen 

kunnen zelfs automatisch inhalen (op basis van 
de richtingaanwijzer). Adaptive Cruise Control 
werkt soms niet bij lage snelheid (15 km/u,) maar 
meestal kun je ermee in een file automatisch 
afstand houden, remmen en weer accelereren. 
Dan heet het File Assistent. Die werkt 
doorgaans beter dan wanneer je zelf afstand 
moet houden. Fijn systeem dus, dat 99% van de 
kop-staart aanrijdingen kan voorkomen.  

AEB (AUTONOMOUS EMERGENCY 
BRAKING)
Dit wordt ook wel ‘City Safety’ genoemd en 
heeft als doel om aanrijdingen te voorkomen. 
Als het  AEB  inschat dat er een botsing 
aankomt, begint het met het alvast aanspannen 
van de remmen en het geven van akoestische 
signalen. Rem je als bestuurder dan nog niet, 
dan zorgt het voor een noodstop. Logisch dat je 
dit systeem als bestuurder niet uit kunt zetten! 

DODE HOEK WAARSCHUWING
‘Blind Spot Detection System’ maakt gebruik 
van sensoren om je te informeren over 
voertuigen, objecten of personen in je dode 
hoek. Wordt er iets gesignaleerd, dan zie je een 
waarschuwingslampje in de spiegel of in de 
auto, soms gecombineerd met een geluidsignaal. 
Er zijn ook systemen die een alarm of vibratie 
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camera input, andere gebruiken ook GPS. Dit 
ADAS-systeem is uiteraard zeer gebaat bij 
uniforme bordenplaatsing.

REAR EN/OF FRONT CROSS TRAFFIC 
ALERT
Bij het rijden, parkeren en draaien ‘ziet’ dit 
systeem naderende voertuigen van links of 
rechts die je zelf beperkt of niet kunt zien. Het 
werkt met sensoren in de bumpers en soms met 
een camera. Je wordt ofwel alleen gewaar-
schuwd, of er volgt echt een remingreep als er 
niet wordt gereageerd op de waarschuwing 
(autobrake). Een mooi systeem dat het verkeer 
beslist veiliger maakt.  
Belangrijk: met al deze systemen moet je 
goed leren omgaan, want alleen dan heb je er 
optimaal baat bij. Daarom is het verstandig om 
bij het in ontvangst nemen van je nieuwe auto 
samen met iemand van de dealer even de tijd te 
nemen om alles te begrijpen. Weet bovendien 
dat auto’s door alle camera’s, sensoren en andere 
elektronische systemen veiliger maar ook 
kwetsbaarder worden. Dat kan gevolgen hebben 
voor de kosten van reparatie en de reparatieduur 
bij onverhoopte schade. En dus ook voor de 
verzekeringstarieven...

in het stuur gebruiken als je toch van richting 
wilt veranderen terwijl er verkeer in de ‘dode 
hoek’ rijdt. Vooral op de snelweg helpt dit 
bestuurders echt om veiliger te rijden.

AUTOPILOT, PROPILOT, PILOT ASSIST EN 
DRIVER ASSIST
Steeds meer autofabrikanten combineren 
Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, 
Blind Spot Monitoring en een File Assistent in 
één ADAS-systeem. Met name op snelwegen 
werkt dit vaak heel goed. Maar je mag er nooit 
helemaal op vertrouwen! Want het gaat weleens 
fout als bijvoorbeeld witte lijnen op het wegdek 
onderbroken zijn. Het systeem kan ook weleens 
onverwacht remmen voor portaalborden of 
viaducten. Dat is schrikken! Volledig autonoom 
rijden is er dus echt nog niet bij. De auto zal u 
ook steeds opnieuw vragen om het stuur even 
vast te pakken. Gewoon, als een extra 
veiligheid. Doet u dat niet, dan zullen sommige 
auto’s geleidelijk afremmen tot stilstand. 
Feitelijk zijn het extra ogen die samen met jou 
opletten. Heeft je auto Adaptive Cruise Control 
die gebruik maakt van een radar en een camera? 
Gebruik dat dan zeker bij mist, want de radar 
merkt verkeer (bijvoorbeeld stilstaand!) veel 
sneller op dan jij als bestuurder!
 
VERMOEIDHEIDSHERKENNING
Vermoeidheid tijdens het rijden is één van de 
belangrijke oorzaken van een ongeval. Heeft je 
auto vermoeidheidsherkenning, dan reageren 
een camera en/of sensoren op bijvoorbeeld 
bewegingen van het stuurwiel zodra je tijdens 
het rijden minder goed gaat opletten. Ook kan 
er informatie vanuit ‘Lane Departure Warning’ 
worden gebruikt. Er verschijnt vervolgens 
bijvoorbeeld een groot symbool van een kop 
koffie op je dashboard. Oftewel: even stoppen 
en energie opdoen.

INTELLIGENT SPEED ADAPTION
Dit systeem vergelijkt de toegestane snelheid 
met de werkelijke snelheid door verkeersborden 
te lezen. Het werkt nog niet in alle gebieden en 
op alle wegen. Sommige functioneren via 

Met al deze 
systemen 
moet je 

goed leren 
omgaan, 

want alleen 
dan heb je 
er optimaal 

baat bij
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De C4 is gebouwd op het onderstel van de 
Peugeot 208 en Opel Corsa, maar is een stuk 
forser qua buiten- en binnenmaten. Hij zit net als 
de C4 Cactus die hij opvolgt tussen het B en C 
segment in. Het is een cross-over, dus je kunt 
hem ook vergelijken met de Opel Mokka, 
Peugeot 2008 en DS 3 Crossback. Dan is hij 
duidelijk de grootste (4,36 m lang, wielbasis 2, 67 
m), met als enige een soort coupé daklijn. De C4 
is zelfs 20 cm langer dan de C4 Cactus. De auto 
markeert een grote stap in het Citroën-design, 
met een verhoogde carrosserie, grote wielen, een 
aerodynamisch silhouet en talloze mogelijkheden 
voor personalisering. De standaarduitrusting is 
royaal. De uitvoering Feel heeft al standaard o.a. 
Full LED-koplampen, LED-dagrijverlichtig, 
achterlichten met 3D-effect, 5,5” digitaal 
instrumentenpaneel met LED ‘ambi-light’, 
middenarmsteun, automatische airconditioning 
en een infotainmentsysteem met 10” 

touchscreen, Citroën Connect Box, Bluetooth, 
Digitale radio (DAB+), Apple CarPlay en 
usb-aansluitingen voorin. Om echt Citroën-
comfort te kunnen bieden heeft de C4 een 
veersysteem met Citroën Progressive Hydraulic 
Cushions®. Active Lane Departure Warning 
System, Active Safety Brake met 
voetgangersherkenning, Coffee Break Alert, 
Cruise control met snelheidsbegrenzer, Driver 
Attention Alert, Hill Start Assist, 
Parkeersensoren achter en Verkeersborden-
herkenning zijn ook standaard. En wil je meer, 
dan kan dat. De elektrische ë-C4 heeft 100 kW 
(136 pk) en een 50 kWh-batterij. De WLTP-
actieradius is 350 km en via een 100 kW 
DC-laadstation (snellader) is de 50 kWh-batterij 
in 30 minuten tot 80% opgeladen. Thuis laden 
kan met 3-fase. Leverbare C4-uitvoeringen zijn 
Feel, Feel Edition, Business Plus en Shine. 
Welkom!

Jammer voor wie had gehoopt dit jaar nog binnen de 8% bijtellingregeling een Citroën 
ë-C4 afgeleverd te krijgen. Deze is al wel, net als de andere uitvoeringen, te bestellen, 
maar alle leveringen vinden pas plaats vanaf januari 2021. Jammer, want ook al is hij 

met een prijs vanaf € 38.190,- iets duurder dan verwacht, de auto is beloftevol. 
Overigens start de C4-prijslijst bij € 26.890,- voor de 130 pk Feel met 6-bak. De 130 

pk diesels beginnen bij € 30.990,-. Als zakelijke rijder kies je de Business Plus 
uitvoeringen die weinig duurder zijn maar uitrusting bieden zoals 18” wielen en 

Connect Nav.  

Citroën C4
Een maatje meer

Citroën C4 vanaf 
€ 26.890,-, leasetarief bij 

60 mnd/10.000 km/jr van-
af € 389,00 excl. BTW.
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moet je 520 km kunnen halen. Dat is een 
WLTP-cijfer en dus te optimistisch, maar 
ruim 400 km moet haalbaar zijn. Snelladen 
kan tot 125 kWh. 
De Volkswagen ID.4 1ST en de ID.4 1ST 
Max kosten resp. € 47.340,- en € 56.940,-. Er 
komen ook uitvoeringen onder deze twee 
(denk aan vanaf ca 38 mille) en modellen met 
vierwielaandrijving. De ID4 1ST heeft dual 
zone climate control, stuurwielverwarming, 
Discover Pro-navigatie en 20 inch velgen. Ook 
lane assist, adaptieve cruise control en 
dergelijke zijn standaard. De ID4 1ST Max 
heeft daarnaast o.a. 21inch velgen, een 
panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen en 
meer fraais. De eerste 27.000 exemplaren zijn 
deze 1ST-modellen. Die verschijnen nog dit 
jaar, daarna volgen de reguliere versies. 

De ID.4 deelt zijn techniek met de ID.3. Dat 
doen ook alle andere modellen die straks op 
hetzelfde MEB-onderstel worden gebouwd. 
Ze hebben achterwiel- of vierwielaandrijving, 
batterijen vanaf 58 kWh en een actieradius 
tussen 360 en 520 km. De ID4 is de eerste 
volledig elektrische crossover van Volkswagen. 
Na het dieselgate-schandaal moeten deze 
elektrische modellen Volkswagens reputatie 
herstellen. De vooruitzichten lijken niet slecht. 
De luchtweerstandscoëfficiënt van de forse 
ID.4 is slechts 0,28. De auto is 4,58 meter 
lang, 1,85 meter breed en 1,61 meter hoogte. 
De wielbasis bedraagt 2,76 meter en de 
rijhoogte is 21 centimeter. De elektromotor 
bevindt zich direct vóór de achteras. Hij levert 
standaard 204 pk, van 0-100 km/u kost 8,5 
seconden. Met het accupakket van 77 kWh 

Weinig auto’s zijn het laatste jaar zo gehypet als de eerste volledig nieuw 
ontwikkelde VW ID.3. Die auto moet straks in de historie in één adem genoemd 

gaan worden met de VW Kever en de VW Golf. Wie het een beetje gevolgd heeft, 
weet dat de ontwikkeling niet vlekkeloos verliep. De eerste auto’s die al rondrijden 

moeten nog een keer naar de dealer om bijvoorbeeld Apple Car Play te laten  
werken. Het is vrij beschamend dat een mega concern als Volkswagen dat al niet 
voor elkaar kreeg.  Maar misschien nog belangrijker dan de ID.3 ‘an sich’ is zijn rol 

als basisauto voor heel veel andere modellen. Grote kans dat de grotere ID.4 straks 
nog veel beter verkoopt! 

Volkswagen ID.4 vanaf  
€ 47.340,-, leasetarief bij 

60 mnd/10.000 km/jr van-
af € 599,00 excl. BTW.

Volkswagen ID.4
De gamechanger 
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Fiat geeft een actieradius op van 320 km. Dat 
is meer dan het genoemde tweetal. Je kunt in 
9 sec naar 100 km/u sprinten en de mensen 
die er al mee reden vertellen dat hij stuurt als 
een kart.  Ook fijn is dat de batterij met 85 
kW geladen kan worden. Dat betekent circa 
50 km per 5 minuten laden. De eerste 
uitvoeringen, La Prima genaamd, bieden alle 
denkbare luxe en alle eigentijdse 
veiligheidsvoorzieningen. De cabriolet kost 
€ 38.900,- (uitverkocht), de versie met glazen 
schuifdak is drie mille goedkoper. Dan krijg 
je een exclusieve kleur, een glazen schuifdak, 
17-inch lichtmetaal, leren bekleding en veel 
andere voorzieningen. Plús een wallbox. Deze 
auto wil je niet hebben omdat het toevallig 
een elektrische auto is, maar omdat-ie zo leuk 
rijdt. Reken maar dat er snel versies komen 
die eenvoudiger maar ook goedkoper zijn. 
Dan staat niets een succes in de weg.

Je moet de 500 E vergelijken met lifestyle EV’s 
als de Mini electric en de Honda e. Belangrijk 
verschil echter: Fiat start nu met de duurste 
versies en komt komend jaar met goedkopere 
uitvoeringen. Dan gaan de concurrenten het 
lastig krijgen. De 500 E is ook niet meteen de 
opvolger van de al 13 jaar bestaande Fiat 500, 
want die wordt voorlopig als Hybrid ernaast 
geleverd. 
De nieuwe 500 is primair als elektrisch model 
ontwikkeld. Hij heeft een batterij van 42 kW, 
een elektromotor met 116 pk die de voorwielen 
aandrijft en hij is qua veiligheids- en 
luxevoorzieningen state of the art. Maar dan 
wel op de manier zoals alleen Italianen dat 
kunnen. Dus: verfijnd, creatief en verwennerig. 
De auto is hoger, breder en iets langer dan de 
‘oude’ 500. Je hebt binnenin echt meer ruimte, 
al bleef het een driedeurs met weinig 
bagageruimte. Net als de Mini.

Fiat 500 E
La Dolce Vita

Op het eerste gezicht denk je ‘oh, een Fiat 500’. Dan valt het kwartje. Deze is groter, 
veel moderner om te zien en als hij voorbijrijdt hoor je een muziekje, geen motor. Fiat 

begreep een paar jaar geleden dat de toekomst elektrisch is. Het was wellicht slimmer 
geweest om de alleen voor een paar Amerikaanse staten gebouwde 500 e ook hier te 
verkopen. Anderzijds, nu begonnen ze de ontwikkeling vanaf scratch. Het resultaat is 

een nieuwe 500 die absoluut populair gaat worden.

Fiat 500 E La Prima vanaf 
€ 35.900,-, 

leasetarief bij 60 
mnd/10.000 km/jr vanaf 

€ 419,00 excl. BTW.
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Innovation-uitvoering.  De Innovation heeft 
o.m. een verhoogd laadvermogen en een aantal 
pakketten die het comfort en de veiligheid 
verhogen. Door de plaatsing van de batterijen 
in de bodem is de laadruimte gelijk aan de 
andere versies en de wegligging nog stabieler. 
Omdat je geen CO2 uitstoot ben je altijd 
welkom in de stad. Bovendien is er vrijstelling 
van BPM en motorrijtuigenbelasting en een 
milieu-investeringsaftrek (MIA) die een 
winstaftrek tot 36% van de nieuwwaarde 
mogelijk maakt. Dat is bij de Peugeot- en 
Citroën familieleden uiteraard niet anders. 
Alle versies hebben een driefase 11 kW 
boordlader om snel te kunnen laden, en een 
100 kW snellader. De e-Cargo heeft een 
laadvermogen tot 1.275 kg en een GVW van 
2.800 tot 3.100 kg. Hij mag een aanhanger 
trekken tot 1.000 kg geremd. Er komt ook nog 
een volledig elektrische Opel Movano en 
Combo life. Eind 2021 heeft Opel negen 
geëlektrificeerde modellen in de belangrijkste 
segmenten. 

Want de auto’s zijn leverbaar met een 50 kWh 
of 75 kWh batterijpakket en hebben een 136 pk 
sterke elektromotor; de prijzen zijn 
concurrerend, de actieradius is OK en de vraag 
naar emissievrije bestelwagens gaat enorm 
toenemen. Met het 50 kWh batterijpakket heb 
je een actieradius van ongeveer 230 km. Er 
komt ook spoedig een grotere batterij van 75 
kWh. Die brengt je volgens WLTP 330 km ver. 
Deze wordt alleen in de 4,95 m lange versie 
geleverd, de ‘gewone’ auto’s zoals de Vivaro-e 
van 4,60 meter lang hebben de 50 kWh batterij. 
Die Opel e-Cargo is er vanaf € 30.599,- ex 
BTW en dat maakt ‘m voor veel ondernemers 
uitermate interessant. 
Dezelfde uitvoeringen van de andere PSA-
merken hebben om en nabij dezelfde prijs. De 
middelgrote Vivaro-e met 75 kWh kost 
€ 38.999,- en er is ook nog een L3 van 5.30 
meter die eveneens zowel met 50 kWh als 75 
kWh leverbaar is. De grootste kost dan vanaf 
€ 40.249,-. Er is naast een gesloten bestel ook 
een dubbele cabine versie, beide in Edition- en 

De Opel Vivaro-e die u hier ziet is er ook als Citroën ë-Jumpy, als Peugeot e-Partner 
en als Toyota ProAce Electric. PSA bouwt ze alle vier op dezelfde basis. Ze hebben 
ook allemaal dezelfde techniek en verschillen alleen in specificaties, prijs en uiterlijk. 

Reken maar dat ze populair gaan worden! 

Opel Vivaro e-Cargo vanaf 
€ 30.599,- ex BTW;  lease-
tarief bij 60 mnd/10.000 

km/jr vanaf € 459,00 excl. 
BTW.

Opel Vivaro E
De elektrische busjes van PSA worden een succes
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Rubix bestaat elf-en-een-half jaar en Sander is 
er werkzaam sinds de start. Eerst als 
consultant en inmiddels, als MT-lid, de 

verantwoordelijke man voor alle financiën en HR, 
dus als CFO plús. In dat kader is hij ook verant-
woordelijk voor het wagenpark. 
Zoals bij meer ICT-bedrijven is het rustig op 
kantoor. Nagenoeg alle medewerkers werken door 
de Corona-crisis vanuit huis. Voor klanten van 
internationale naam en faam, zo blijkt uit de bordjes 
tegen een muur. Indrukwekkend. “Zeker”, zo 
beaamt Van de Loo, “Vanaf het begin hebben wij 
ons gespecialiseerd als nichespeler in integratie, dus 
in het optimaal laten samenwerken van de verschil-
lende ICT-systemen bij klanten. Die moeten 
vlekkeloos en volkomen betrouwbaar data kunnen 
uitwisselen. Bedrijven die daarin specialiseren zijn 
schaars. Inmiddels hebben we ook applicatie 
modernisatie en data driven onderdeel van ons 
portfolio gemaakt. Alle drie de disciplines zijn 
tegenwoordig onmisbaar bij het optimaal en 
betrouwbaar laten samenwerken van complexe 
IT-systemen, om daar de meeste waarde uit te 
kunnen halen. Of in onze woorden: het creëren van 
een digitale synergie. Daarom worden we ingescha-
keld door de grote bedrijven die je hier ziet en dat 
maakt Rubix inderdaad een bijzonder bedrijf.”

SCHERP
Het bedrijf telt nu zo’n 70 eigen mensen en 20 
ingehuurde specialisten. Een deel daarvan werkt 
aan projecten op locatie bij klanten. Vanuit het 
kantoor in Den Bosch worden vooral werkzaam-
heden op afstand uitgevoerd. Dat kan om beheer 
gaan, maar ook om de implementatie van 
bijvoorbeeld een API-management platform of 
de ontwikkeling van applicaties. Doelstelling is 
om met name met remote dienstverlening nog 
flink te groeien. Specialisten van Rubix werken 
dan soms samen met collega’s in Kroatië om zo 
snel mogelijk tot de gewenste resultaten te 
komen. Sander van de Loo: “Dat doen wij omdat 
de ontwikkelcapaciteit in Nederland gewoon 
schaars is. Je hoort vaak dat er te weinig goede 
ICT’ers in ons land zijn, en helaas is dat ook zo. 
Dat remt onze groei. Desondanks kregen we de 
afgelopen jaren prima nieuwe mensen binnen die 
van anderen over ons hoorden en die ons soort 
uitdagingen zochten. Wij hebben daarnaast 
gelukkig erg weinig verloop. Mensen werken 
graag bij ons en we doen veel leuke dingen met 
elkaar. Dat bindt. Maar wij moeten blijven groei-
en om de vraag aan te kunnen. Daarom hebben 
nu een recruiter in dienst, want goede mensen 
vinden is gewoon lastiger geworden. Gelukkig 

In Den Bosch zie je veel mooie panden en dito werkplekken. Maar dit pand is wel heel 
bijzonder. Een giga-gebouw langs de A2, het kantoor op waterniveau uitkijkend over 
de vijver rond het pand en op de activiteiten op snelweg en afrit. Veel laadpalen en 
Tesla’s buiten. Midden in het eigentijdse kantoor een voetbalspel. Dit móet een ICT-

bedrijf zijn, met mensen die een fraaie werkplek even belangrijk vinden als ontspanning 
tussendoor. Dat klopt. Welkom bij Rubix, oftewel ‘Rubix, Integrating the future’. Wij 

praten er met Sander van de Loo, betrokken vanaf de oprichting én partner.

Sander van de Loo van IT-bedrijf Rubix:

“Wij zijn goed in 
het creëren van een 
digitale synergie”

“Gelukkig 
lukt het om 

te blijven 
groeien. 

We richten 
ons wel 

meer dan 
voorheen op 
de jongere 
generatie”
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benzineauto kiezen, maar zeker nu er meer 
auto’s komen met een grote actieradius zien we 
de belangstelling voor elektrisch toenemen. Dat 
past ook bij ons: Rubix staat bewust in de 
wereld en stimuleert efficiency en minder 
verspilling bij klanten.”
Tot slot: hoe weerstaat Rubix het coronavirus? 
Sander van de Loo lacht en zegt: ”Beter dan we 
kort na de uitbraak hadden durven hopen. Wij 
realiseren de cijfers die wij vorig jaar planden. 
Onze medewerkers en klanten hadden ook 
nauwelijks moeite met de transitie naar ‘anders 
werken’, want zo werken wij al jaren, zij het niet 
zoveel als nu. Als je iets bijzonders doet en 
zorgt dat je daarin echt goed bent, blijf je 
gevraagd. Maar je merkt wel dat collega’s steeds 
meer behoefte krijgen aan onderling contact, 
aan even elkaar zien en sparren met elkaar en 
praten over projecten. Het is wel een uitdaging 
om daar wat op te bedenken.”

lukt het om te blijven groeien. We richten ons 
wel meer dan voorheen op de jongere generatie 
en zorgen voor een goed opleidingsprogramma. 
Daar hebben wij een eigen Rubix Academy voor 
opgericht. Maar dit werk vraagt ook om ervaren 
consultants en ontwikkelaars. De mix die nu 
ontstaat is boeiend en stimulerend, omdat 
jongeren vaak anders tegen zaken aankijken en 
soms juist met briljante oplossingen komen. Wij 
móeten ons ook blijven vernieuwen en onder-
scheiden, want uiteraard zijn er andere bedrijven 
die ook in ons vakgebied succes willen boeken. 
Maar vaak zijn die ofwel een stuk kleiner ofwel 
veel groter, en beide is voor de klant niet altijd 
ideaal. Voorlopig is de vraag naar onze diensten 
groeiende en groeien wij mee. De concurrentie 
valt zeker niet mee, en al helemaal niet op het 
gebied van recruitment, maar dat houdt ons ook 
scherp.”

PREFERRED SUPPLIER
Rubix werd bij de start van het bedrijf klant bij 
J&T Autolease. “Een beginnend IT-bedrijf, 
daar wilden veel partijen niet mee in zee gaan. 
Maar J&T Autolease zag in 2009 al wat in ons 
en durfde het aan. Dat is zeer gewaardeerd en 
zij zijn ook niet voor niets onze preferred 
supplier geworden. Wij hebben nu zo’n 50 
leaseauto’s rijden. In alle eerlijkheid: we hebben 
er wel een tweede maatschappij naast om 
iedereen scherp te houden. Maar veel gaat via 
J&T Autolease. Een jaar of twee geleden 
hebben wij de leaseautoregeling zo aangepast 
dat elektrisch rijden aantrekkelijk werd. We 
hebben nu flink wat elektrische auto’s in ons 
park: Tesla’s Model 3 maar ook andere 
modellen. Mensen die om bepaalde redenen 
niet elektrisch kunnen rijden, mogen een 

“Als je iets 
bijzonders 

doet en 
zorgt dat je 
daarin echt 
goed bent, 

blijf je 
gevraagd”
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Automobilisten kiezen hun auto op basis 
van de uitzondering. Ze willen er grote 
afstanden mee kunnen afleggen, ook al 

doen ze dat maar zelden. Een aantal fabrikan-
ten bracht dit jaar toch elektrische auto’s uit met 
maar zo’n 200 km aan actieradius. Dat lijkt (te) 
weinig maar is in de praktijk meestal prima, 
zeker als de auto snel kan laden. De Honda e 
heeft een batterij van 38,5 kWh en een 
WLTP-actieradius van 220 km. In de praktijk 
is dat 160-180 km. Hij biedt ook ‘maar’ 1 fase 
laden. Bij 3 fase laden is de batterij bij een 
normale laadpaal sneller vol. Maar kun je ’s 
nachts je auto thuis of in de buurt opladen en is 
de batterij niet al te groot, dan is deze ook bij 1 
fase de volgende ochtend weer vol. Belangrijker 
is dat je bij een snellader met 100 kW kunt 
laden. Bij afspraken ver weg zul je dus soms 
tussendoor even moeten laden. Het kost je een 
kwartier tot een half uur. Je checkt je mail, 
drinkt een kop koffie en je vervolgt ontspannen 
je weg. De autofabrikanten die zo’n kleine 
batterij monteren, roemen de lagere milieube-
lasting en de betere rijeigenschappen door het 
lagere gewicht. De waarheid is echter dat zij 

door de strenge Europese emissieregels elektri-
sche modellen móeten uitbrengen en een niet te 
grote batterij in een bestaande auto monteren 
om er nog wat aan te verdienen. 

VERWENAUTO
De ‘e ‘is er vanaf € 35.330,-; de gereden 
Advance uitvoering met 17” velgen (standaard 
is 16”) en 154 pk in plaats van 136 pk kost € 
38.330,-. Kies die laatste versie, maar wel met 
16” velgen. Grotere velgen tonen leuk maar 
verminderen de actieradius en door de hogere 
banden is de vering wat zachter. 
Qua prijs/formaat-verhouding kun je elders voor 
minder geld terecht. Maar kijk je naar de 
uitrusting, de rijkwaliteiten en het gevoel dat de 
auto je geeft, dan verandert het.  Dit is net als 
een Mini een ‘verwenauto’ voor wie luxe, 
afwerking, stijl en kwaliteit wenst. Het interieur 
ademt de sfeer van een gezellige huiskamer, met 
hout, meubelstof en een breedbeeldtelevisie voor 
je neus. De ruimte voorin is voldoende, de vrij 
zachte stoelen zijn voor de meeste mensen 
genoeg verstelbaar. Achterin oogt het klein 
maar is het in feite heel redelijk, met een 

Zelden trok de laatste jaren een testauto zoveel aandacht als ‘onze’ Honda e. Het 
uiterlijk spreekt aan (‘ah, wat een schatje’), mensen wilden ook allemaal het interieur 
zien en de bekendheid is al groot. En dat terwijl deze Honda nog nauwelijks in het 

straatbeeld zichtbaar is. Wordt dit een succesnummer? Wij hebben best wat kritiek, 
maar de auto bleek toch zo leuk dat wij ‘m met moeite teruggaven.

Honda e

Uitzonderlijk

Voor 
automobiele 
fijnproevers 
is het een 
aanwinst
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behoorlijke instap via de achterportieren. Het is 
geen auto om met een opgroeiend gezin mee op 
vakantie te gaan, maar voor tweepersoons 
huishouders met af en toe iemand erbij is het 
OK. De bagageruimte is door de achterin 
geplaatste motor wel super klein. Maar met z’n 
tweeën doe je dan de achterbank omlaag…
Je kiest deze Honda e dus vooral vanwege z’n 
super beweeglijke karakter, compacte afmetin-
gen, manoeuvreerbaarheid (draaicirkel slechts 
8,6 meter), prestaties, stijl  en… dat unieke 
interieur. 
Het dashboard bestaat over de volle breedte uit 
beeldschermen, drie stuks plus twee schermen 
in de hoeken die de rol van buitenspiegels 
overnemen. Dat heeft Honda veel beter voor 
elkaar dan Audi in de e-tron. Bovendien is het 
hierbij op elke versie standaard. Duitse en ook 
andere fabrikanten mogen sowieso een voor-
beeld nemen aan de standaarduitrusting, want 
er ontbreekt werkelijk niets. Goede navigatie, 
goede audio, Wifi, alle ADAS veiligheidsyste-
men, een duidelijke waarschuwing voor verkeer 
in de dode hoek en op deze Advance-uitvoering 
zelfs een camera in plaats van een achteruitkijk-
spiegel. Je hebt even tijd nodig om alles goed te 
kunnen bedienen, maar dan is het echt top. Dus 
je krijgt veel voor die prijs. 
De inhoud van de beeldschermen is zelf in te 
delen en omdat veel informatie tegelijkertijd 
kan worden getoond, is het minder vaak nodig 
om in menu’s te duiken. De climate control 
regel je gewoon met eigen knoppen. Je kunt 
(Android) apps installeren, er is een digitale 
Personal assistent en een volautomatische 
parkeerfunctie. 

BEETJE TE DIK
De Honda e heeft zoals vermeld een 36 kWh 
accu waarmee in theorie (WLTP-norm) 220 
km kan worden afgelegd. In de praktijk kom je 
dus lager uit, ook omdat niet erg zuinig met 
energie wordt omgesprongen. Dat had techno-
logiebedrijf Honda beter moeten doen. Daar-
naast heeft Honda de auto wat te zwaar 
gemaakt. Hij weegt 1.537 kg; een Mini electric 
of een grotere Hyundai Ioniq is 100 kg lichter. 
Het gewicht wordt enigszins gecompenseerd 
door het vermogen van 154 pk; de Honda e 
komt lichtvoetiger en levendiger over dan veel 
andere elektrische auto’s, zeker als je voor de 
sportstand kiest. Maar… ‘trappen’ kost veel 
stroom! 
Op het handige ‘schakel’-paneel in de midden-
console zit een toets voor bijna one pedal 
driving en veel regeneratie, in te stellen in 
combinatie met ‘flippers’ achter het stuur. Dat 
werkt heel goed. Door zijn achterwielaandrij-
ving biedt de Honda een prettig zuiver gevoel in 
de besturing, niet verstoord door aandrijfkrach-
ten. De vering is, logisch bij zo’n korte auto, 
behoorlijk stevig maar zal bij 16 inch wielen 
zeker iets soepeler zijn. Echt een leuke, mooi 
stille auto om te rijden.
Kortom, dit is een unieke auto die door zijn 
uiterlijk en vele voorzieningen van elke dag iets 
bijzonders maakt. Perfect voor lokale kilometers 
maar ook voor ritten door het land, als symbool 
van smaak en stijl. Neem ‘m dus mee in de 
overwegingen als je geen grote kilometervreter 
hoeft. Hopelijk weet Honda hem nog wat 
lichter en zuiniger te maken. Dan wordt hij nog 
indrukwekkender.

HONDA E ADVANCE
Elektromotor, 113 kW/154 
pk, automaat, achterwiel-

aandrijving.
Lengte 3.894 mm, breedte 

1752 mm, hoogte 1.512 
mm, massa 1.537 kg 

Batterijpakket 35,5 kWh, 
CCS snellaadaansluiting, 

Actieradius WLTP 220 km, 
Acceleratie 0-100 km/u 
8,3 sec ; emissie 0 g/km 

CO2, A-Label
Prijs vanaf € 35.330,- 

Leasetarief Honda e vanaf 
€ 419,00, 60 mnd/10.000 

km/jr.
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De planologen en ambtenaren van de stad 
Eindhoven móeten liefhebbers zijn van 

ingewikkelde puzzels. Zelfs extra navigatie via de 
telefoon maakt het lastig om het logistieke centrum 
van OneMed in de industriële wijk Flight Forum in 

Eindhoven te vinden. Het kantoor van deze 
leverancier van medische producten gaat ook 
hierheen verhuizen. Maar… niet naar hetzelfde 
pand of een plek vlakbij, want daar mogen zich 
volgens het bestemmingsplan alleen logistieke 
bedrijven vestigen. Tja, gemeentelijke regels… 

Regels die de groei van de medisch dienstverlener 
overigens niet belemmeren. Want de 

bedrijfsfilosofie van OneMed slaat aan.

OneMed gaat voor gezonde groei

Zorg op afstand 
voelde nog nooit 

zo dichtbij
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“Als je dagelijkse zorg nodig hebt, moet je 
kunnen rekenen op de juiste hulp. Bij OneMed 
werken we elke dag samen met de zorgketen 
rondom onze klant. We doen dat door het hele 
land en ontzorgen zorgverleners bij de verstrek-
king van medische hulpmiddelen.”
Dat zegt het bedrijf op haar website over 
zichzelf. OneMed is veel meer dan een groot-
handel. Het levert als enige in ons land voor alle 
zorgverzekeraars de medische hulpmiddelen 
voor diabetes-, continentie-, stoma- en wond-
zorg en medische voeding direct aan klanten. 
De producten die vergoed worden vanuit de 
basisverzekering declareren zij voor hen. Als je 
dat op deze manier mag doen, doe je iets heel 
goed. OneMed is dan ook geen eendagsvlieg. 
Het bedrijf werd opgericht in de jaren dertig 
van vorige eeuw, bleef lang een familiebedrijf 
(Bosman Medische Hulpmiddelen) en werd om 
verder te kunnen groeien in 2015 verkocht aan 
OneMed Group, een Europese distributeur in 
12 landen met het hoofdkantoor in Stockholm, 

Zweden. Na diverse overnames (van Lensvelt in 
2016 en Boeren Medical in 2017) stond er 
vervolgens een organisatie met ruim 260 
medewerkers. 

VOOR PARTICULIEREN
In 2017 wijzigde de bedrijfsnaam in OneMed 
Nederland. Inmiddels werken er ruim 300 
mensen, zo vertelt Benji van der Bruggen, 
Country Controller. Hij is 31, werkt nu 5 jaar 
bij OneMed en was voorbestemd om na 
Nijenrode registeraccountant te worden. Maar 
hij stapte vanaf een accountantskantoor over 
naar OneMed en is daar nu hoofd financiën en 
ook verantwoordelijk voor o.a. het autobeheer. 
Wat OneMed zo bijzonder maakt, is dat het 
niet alleen een leverancier van medische 
artikelen is, maar als hoofdactiviteit naast het 
direct leveren van de hulpmiddelen ook advies 
aan consumenten geeft. Terwijl wij met Benji 
praten, worden er in het magazijn in hoog 
tempo voor particuliere klanten doosjes met 
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aan producten zoals wij die leveren. OneMed wil 
in Europees verband nadrukkelijk meer in-
koop-kracht krijgen, om zo de zorgkosten te 
kunnen laten dalen. Dus ook in ons land kijken 
we naar verbreding en groeimogelijkheden.”
Dan uiteraard nog even het wagenpark. OneMed 
is, zo begrijpt u, klant van J&T Autolease. “Wij 
hebben van hen een stuk of twintig auto’s rijden 
en van een andere partij eenzelfde aantal. Wij 
houden echt fifty/fifty aan. De leaseauto’s hier, 
deels Kia Rio, zijn vooral bedoeld voor de 
buitendienstmedewerkers. Zij rijden vanwege het 
coronavirus momenteel wat minder. Ziekenhui-
zen geven nu vaker de voorkeur aan een digitaal 
gesprek boven een bezoek. Bij OneMed speelt 
duurzaamheid een belangrijke rol. Volgend jaar 
is een flink aantal auto’s aan vervanging toe en 
wij kijken naar mogelijkheden om ook met onze 
leaseauto’s onze footprint te reduceren. Onze 
accountmanagers van J&T Autolease ondersteu-
nen en adviseren ons daarbij. In onze prijscatego-
rie zijn er nog vrij weinig elektrische auto’s, maar 
plug-in hybrides kunnen ook een mogelijkheid 
zijn. Wij ontvangen zorggeld, dat is geld van ons 
allemaal. Dan is het belangrijk dat wij daar 
zuinig mee omspringen en dat we dat ook met 
onze planeet zoveel mogelijk doen. Dus voor ons 
nieuwe kantoorpand gaan we bijvoorbeeld voor 
energielabel A en hier op dit pand liggen 
allemaal zonnepanelen. Onze maatschappelijke 
betrokkenheid gaat best ver hoor. Er zijn steeds 
meer mensen met diabetes. Jongeren zijn vaak 
verslaafd aan zoet, bewegen veel minder dan 
vroeger en dat leidt echt tot serieuze problemen. 
Dat houdt ons behoorlijk bezig en maakt dat we 
nog meer gaan inzetten op goede voorlichting 
aan klanten van nu en straks. Gewoon, omdat 
wij vinden dat dat nodig is.”

bestellingen gevuld en verzendklaar gemaakt. 
“Dat bestellen bij ons heeft nog een ander 
voordeel voor hen ook”, vertelt Benji. “Veel 
patiënten die onze producten gebruiken zijn al 
wat ouder. Ze kunnen ook telefonisch bestellen. 
In deze tijd van social distancing zijn ouderen 
soms eenzaam en dan zijn de telefoontjes met 
mijn collega’s van de klantenservice voor hen 
echt even een moment om mensen te spreken. 
Wij merken dat ze dat erg prettig vinden.” Zo 
voelt zorg op afstand heel dichtbij!

GEMIDDELD EEN 9
OneMed levert dus geen medicijnen maar 
medische hulpmiddelen. Samen met het vorig 
jaar overgenomen bedrijfsonderdeel QRS maakt 
OneMed ook deel uit van het Landelijk 
Consortium Hulpmiddelen. Vanuit deze 
organisatie wordt tijdens de huidige ‘coronape-
riode’ de distributie verzorgd voor zakelijke 
klanten zoals ziekenhuizen op het gebied van 
persoonlijke beschermings-middelen, zoals 
mondmaskers.
Doordat er voor particuliere klanten gedecla-
reerd wordt bij zorgverzekeraars, is er met die 
verzekeraars veelvuldig contact. Dus daarom de 
vraag ‘zijn ze werkelijk zo lastig als je vaak 
hoort vertellen?’ Benji van der Bruggen lacht bij 
die vraag en zegt dan: “Zorgverzekeraars zijn 
vooral prijsgedreven. Wij geven aan dat we echt 
kwaliteit en service leveren, waardoor voor hen 
de kosten lager zijn. Als iemand bijvoorbeeld 
voor de eerste keer een stoma moet gaan 
dragen, gaat er een specialist van ons naartoe 
voor uitleg. Mensen die bij ons klant zijn, zijn 
niet voor hun plezier klant. Wij willen hen 
zoveel mogelijk ontzorgen. Je moet prima 
materalen leveren, je moet hen een zo goed 
mogelijke kwaliteit van leven bieden en je moet 
er altijd voor hen zijn. Die boodschap begrijpen 
zorgverzekeraars wel. Wij willen ons nadrukke-
lijk onderscheiden door productinnovatie, 
kwaliteit en service. Wij meten permanent de 
klanttevredenheid en onze klanten waarderen 
ons gemiddeld met een 9. Dus wij doen het met 
z’n allen hier best aardig en dat slaat uiteraard 
ook terug op de zorgverzekeraars.”

ZORGKOSTEN LATEN DALEN
Het logistiek centrum van OneMed zit sinds 2018 
aan het Eindhovense Flight Forum, pal naast de 
luchthaven. Binnenkort is ook het 3.300 m2 grote 
kantoor er in de buurt gevestigd. Veel medewer-
kers van OneMed werken momenteel vanuit huis 
en er wordt serieus gekeken naar de mogelijk 
toekomstige bezetting van het kantoor. Ook 
vanwege de wens om de markpositie verder te 
versterken. “De zorgmarkt groeit elk jaar, mensen 
worden ouder en er ontstaat steeds meer behoefte 
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TROTSEER DE 
REGEN

Bescherm je papieren, laptop, 
telefoon en lunch met de 

waterafstotende rugzak van Rains. 
Dit minimalistische model is 

volledig gevoerd en heeft een apart 
vak voor een laptop, een ruim 

hoofdcompartiment en een 
verborgen opbergvakje voor een 

telefoon aan de rugzijde. 
Verkrijgbaar in 9 (!) verschillende 

kleuren. 
Prijs € 80,- / www.rains.com

POLITIEK SPELLETJE
Journalist en schrijver Tim Weiner (1956) 
onderzoekt de wortels van het politieke 
spel tussen Rusland en de Verenigde 
Staten, waarin spionage, sabotage en 
desinformatie centraal staan. In De stille 
oorlog behandelt Weiner vragen als: welke 
rol speelde Poetin in de verkiezing van 

Donald Trump? En: hoe gebruikt 
Rusland kgb-technieken om steeds 

meer informatie van – en invloed 
op – de Amerikaanse 
samenleving te krijgen? De stille 
oorlog vertelt hoe Amerika de 
Koude Oorlog won, maar de 
vrede aan het verliezen is.

Prijs € 29,99 / 
www.debezigebij.nl

NEUSJE VAN DE ZALM 
Waar laat je je bril als je ‘m even niet nodig hebt? Juist! Op de messing 
brillenhouder van NOSEY. Deze houten standaard in Scandinavisch 

design staat mooi op je bureau, én is tevens erg praktisch. Ook verkrijgbaar 
in licht eikenhout. 

Prijs € 60,- / www.byjensen.nl

Slimme gluurder
Je kunt de camera gebruiken om mooie video’s 
van je roadtrip te maken, maar de Kenwood 
dashcam is vooral handig om bewijsmateriaal te 
verzamelen. Ben je in een auto-ongeluk verzeild 

geraakt? Deze dashcam weet 
precíes wat er gebeurt is of om 
welk kentteken het gaat. Zo ben 
je altijd zeker van je zaak. De 
Kenwood DRV A601W kwam 
als beste uit de test door ANWB 
en won een EISA Award. 
Prijs € 209,99 / www.coolblue.nl 

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag drie exem-
plaren van De stille oorlog 
van Tim Weiner weggeven. 
Kans maken op deze prijs? 
Mail dan voor 1 december 

2020 naar 
marketing@jentautolease.nl
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Tijd voor de thuiskok
Geen urenlange files meer of overwerken tot de schoonmakers 
je van je bureau af vegen. Niet meer gapend thuiskomen als je 

bord al op tafel staat af te koelen. De coronacrisis bracht 
sommigen van ons, naast veel zorgen, óók meer tijd. Tijd die 
je kunt gebruiken om in de keuken te staan bijvoorbeeld. Met 
deze dubbele ovenwant van The Organic Company is dat nóg 

leuker en makkelijker. Gemaakt van biologisch katoen en 
verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.

Prijs € 40,- / www.byjensen.nl 

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag één 

exemplaar van de ovenwant 
van The Organic Company 
weggeven. Kans maken op 
deze prijs? Mail dan voor 1 

december 2020 naar 
marketing@jentautolease.nl

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag één laptop-

standaard van Wooden Amster-
dam weggeven. Kans maken 
op deze prijs? Mail dan voor 1 

december 2020 naar 
marketing@jentautolease.nl

SPAN EN ONTSPAN
Heb jij ze al? Schoenspanners zorgen ervoor 
dat het leer van je schoenen op spanning 
blijft, waardoor ze de pasvorm behouden. 
Deze cederhouten spanners van Collonil 
absorberen vocht en vieze geurtjes en 
beschermen zo tegen schade. Verkrijgbaar in 
verschillende maten.
Prijs vanaf € 39,99 / www.debijenkorf.nl 

Ergonomisch 
vakmanschap
Geef je (thuis)werkplek een upgrade 
met deze laptopstandaard van 
Wooden Amsterdam. Deze 
ergonomische standaard is gemaakt 
van duurzaam walnotenhout en 
gehard staal door RAUW, een 
Rotterdams atelier waarin zoveel 
mogelijk met de hand wordt 
gewerkt. 
Prijs € 169,- /  
www.woodenamsterdam.com

Koffie to go
Met de Pipamoka van Wacaco zet je heerlijke verse 

koffie, terwíjl je onderweg bent. Dit nieuwste 
alles-in-één-koffiezetapparaat heeft namelijk geen 

elektriciteit nodig. De isolerende beker houdt je 
koffie uren warm en de herbruikbare microfilter 
zorgt ervoor dat je bespaart op papieren filters. 

Handig én milieubewust. Tip: kijk even naar de 
instructievideo op YouTube voordat je de Pipamoka 

in gebruik neemt. 
Prijs € 80,- / www.wacaco.com
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Stijlvolle 
bescherming

Tja, we moeten er toch aan geloven. De 
komende tijd hebben we ze waarschijnlijk nog 
wel even nodig: mondkapjes. Deze kleurrijke 
maskers van Zign zijn gemaakt van duurzaam 

katoen. Het merk zet zich onder andere in 
voor Better Cotton, waardoor jij dus als 

consument een duurzamere katoenteelt steunt. 
Let op: dit zijn geen chirurgische maskers. 

Prijs € 11,99 voor 3 stuks / www.zalando.nl 

SOEPEL SNIJDEN
Liefhebber van steak? Dan is deze set van Laguiole 
Style de Vie een goede keuze. De steakmessen zijn 

gemaakt van olijfhout en RVS. Hiermee glijd je 
gemakkelijk door een stukje vlees heen, maar kun je 

ook groenten of kazen snijden. 
Prijs € 69,95 / www.fonq.nl

Draagbare 
opbergruimte

Een draagbare opbergbakje dat eenvoudig van 
de ene naar de andere kamer te verhuizen is 
door het handvat. Ideaal voor pennen in je 

thuiskantoor of tandpasta en 
scheerbenodigdheden in de badkamer. Het 

bamboe is in combinatie met de leerlook een 
lust voor het oog. En dat voor die prijs!

Prijs € 5,99 / www.ikea.com

UITERLIJK ÉN INNERLIJK
KREAFUNK creëert stijlvolle audioapparatuur. Het 

Deense merk zorgt niet alleen voor een esthetisch 
uiterlijk, maar weet dat ook het innerlijk ertoe doet. De 

aFUNK biedt 360-graden-geluid en de batterij 
garandeert twintig uur muziekplezier. Als we niet 

kunnen genieten van liveconcerten, moeten we maar 
zorgen voor goede apparatuur binnenshuis. 

Prijs € 119,95 / www.kreafunk.com



Dat je zo dichtbij, zo ver weg kunt zijn.

Buitenleven Vakanties is een samenwerking 
tussen Natuurmonumenten, LandschappenNL
en Staatsbosbeheer

In tijden van zorgen voor elkaar is de natuur de ideale plek om bij te tanken, tot rust
te komen en te wandelen. De Nederlandse natuur zit namelijk vol verborgen 
schoonheden. En deze zijn dichterbij dan je denkt. Verblijf bij Buitenleven Vakanties
in een voormalige boswachterswoning, historisch landhuis of kasteel, pal in 
Nederlands’ mooiste natuur. Buitenleven Vakanties, wat een ontdekking.

Vraag een gratis brochure aan op www.buitenlevenvakanties.nl
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Ontdek vtwonen
bij hét huis van keukens

Mix en match uw nieuwe vtwonen keuken
De vtwonen Dark Oak is één van vier schitterende hoek- en eilandkeukens die u nu exclusief bij 

Mandemakers kunt vinden. De collectie volgt de trends van nu, maar uiteraard is uw vtwonen keuken 
geheel naar eigen wens samen te stellen. Kom langs en ervaar zelf hoe de stylingexpertise van vtwonen 

wordt gecombineerd met de jarenlange ervaring van Mandemakers.
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