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DE NIEUWE C-KLASSE.
Met de nieuwe C-Klasse zet Mercedes-Benz opnieuw 
een grote stap naar een nog efficiëntere en digitalere 
wereld, ook voor uw wagenpark. De C-Klasse is nu 
standaard verkrijgbaar als rijk uitgeruste Business Line. 
Neem plaats in z’n uitnodigende comfortzone en ontdek 
de zeer uitgebreide standaarduitrusting. Binnenkort 
is hij ook verkrijgbaar als Plug-in Hybrid, zo geniet u 
tot 100 kilometer puur elektrisch rijbereik. Ontdek hoe 
de nieuwe C-Klasse moderne luxe herdefinieert bij uw 
Mercedes-Benz dealer of op mercedes-benz.nl.

Gecombineerd verbruik: 4,5 - 7,9 l/100 km, 22,2 - 12,7 km/l - CO2-uitstoot: 118 - 180 g/km (WLTP).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Persoonlijk Hartverwarmend
Bij veel van onze klanten zijn er dit jaar aanzienlijke wijzigingen in de 
bedrijfsvoering gerealiseerd. Ik kan mij geen ander jaar herinneren waarin 
we zo vaak samen met klanten besparingen realiseerden, er zoveel 
veranderde en wij zoveel nieuwe diensten en producten lanceerden. 
Onze nieuwe commercieel manager Rob van Thiel viel dat meteen op. In 
een gesprek met hem op pagina 9 zegt hij letterlijk: “Actuele thema’s in de 
markt worden binnen J&T Autolease (...) heel actief opgepakt en direct 
vertaald naar concrete producten. Dat is heel gaaf om te zien.” 

Wij reageerden op veranderende behoeften bij klanten met de introductie 
van nieuwe producten, maar ook met nog meer focus op duurzame 
mobiliteit. Met dat laatste waren wij al koploper en inmiddels is onze 
website uitgebreid met de unieke EV Keuzehulp. Deze is bedoeld voor 
leaserijders die twijfelen of ze met hun dagelijkse kilometers al over 
kunnen naar elektrisch rijden. Kijk er maar eens naar. Om dezelfde reden 
besteden wij ook in dit magazine weer veel aandacht aan mogelijkheden 
om het wagenpark te verduurzamen. 

Wat ook veranderde is dat klanten, doordat medewerkers veel meer 
thuiswerkten, méér behoefte kregen aan flexibiliteit. Daar konden wij met 
onze reguliere producten al goed op inspelen en wij ontwikkelden ook 
nieuwe services. Het inzetten van tijdelijke en Flexlease-auto’s werd 
bijvoorbeeld belangrijker. Wij wisten ons product Fietslease sterk te 
verbeteren en we ontwikkelden een aantal concepten met alternatieve 
mobiliteitsoplossingen. Daarmee kan bijvoorbeeld worden ingespeeld op 
vragen van bestaande en nieuwe medewerkers naar combinaties van een 
leaseauto, leasefiets en OV-abonnement. Dergelijke oplossingen kunnen 
bedrijven helpen om serieus kosten te besparen en om hun CO2-emissie 
te reduceren. 
Wij blijven als altijd een autoleasemaatschappij, maar combineren dat 
steeds meer met breed mobiliteitsadvies. Dat doen we enthousiast en 
betrokken, zo lees je ook in de interviews met klanten in dit blad. De 
woorden van de wagenparkbeheerder van groothandel Isero zijn in dat 
verband hartverwarmend. Dáár doen wij 
het voor, en graag nog lange tijd!

Remco van Lotringen
Commercieel directeur J&T Autolease
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HET AUTONIEUWS 
VAN DIT NAJAAR

De afgelopen weken stonden de media barstensvol met 
nieuws vanaf de Internationale Automobil Ausstellung in 

München. Dat wil zeggen: er was wel enig nieuws, maar veel 
merken schitterden er door afwezigheid. Wij zetten de 

laatste wetenswaardigheden op een rij.

Prijzen Opel Astra 
Bepaald niet iedereen wil of kan een elektrische auto rijden. Wil 
je het ook qua prijs een beetje rustig houden, dan is de nieuwe 
Opel Astra zeker attractief. Hij is er vanaf € 26.699,- voor de 110 
pk handgeschakelde versie. De nieuwe Astra, die welbeschouwd 
zijn onderstel deelt met de eveneens nieuwe Peugeot 308, is met 
benzine- en dieselmotoren en als plug-in hybride te bestellen. De 
130 pk-versie is er met 6-bak of 8-trapsautomaat, vanaf € 
29.699,-. Er zijn twee plug-in hybrids en in 2023 komt Opel met 
de volledig elektrische Astra-e. De basisuitvoering is al behoorlijk 
compleet, met klimaatregeling, een 10-inch digitaal 
instrumentarium (Pure Panel) en een 10-inch aanraakscherm, 
inclusief infotainmentsysteem met Android Auto en Apple 
CarPlay. Wie dat wil, kan de Astra bestellen met alles wat voor 
een eigentijdse auto maar denkbaar is. 

ALFA’S WORDEN NOOIT 
RIJDENDE IPADS 

De Franse topman van Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, 
heeft interessante uitspraken gedaan. Het merk maakt deel uit 
van de Stellantis Groep en maakte al bekend dat de toekomst 
volledig elektrisch is. Er komen binnen afzienbare tijd nieuwe 
modellen uit, waaronder de al geruime tijd geleden 
gepresenteerde Tonale SUV. Die auto’s zullen straks elektrisch 
rijden, maar volgens Imparato blijven ze wat traditioneel van 
karakter. In een gesprek met het Franse BFM Business zei hij: 
“De bestuurder staat centraal bij Alfa Romeo, met zo min 
mogelijk schermen erbij. Ik verkoop geen iPad met een auto 
eromheen, ik verkoop een Alfa Romeo.” Ook lijkt Imparato 
daarmee te suggereren dat analoge bediening voor diverse 
zaken fundamenteel blijft. Het gaat volgens hem bij Alfa 
Romeo om emotie en een pure beleving van autorijden, ook als 
het merk volledig elektrisch wordt. Wij denken dat hij gelijk 
heeft en daardoor echt een verschil kan maken.

Cupra Born
Op zoek naar een compacte elektrische auto en is de VW 
ID.3 weliswaar attractief, maar net niet onderscheidend en 
sportief genoeg? Als je hem nu bestelt, rijd je voor het eind 
van dit jaar de Cupra Born. En die, in goed Nederlands, 
ticks all boxes. De Cupra Born is onderhuids een VW ID.3, 
maar luxueuzer en sportiever. Hij is er voorlopig in vier 
uitvoeringen: Business One, Adrenaline One, Performance 
One en Copper Edition One. Cupra heeft al aangekondigd 
dat de Born ook leverbaar wordt met 150 pk motor en 45 
kWh accu, maar de introductievarianten krijgen 204 pk en 
58 kWh, voor een WLTP-actieradius tot 421 km en met 
120 kW snelladen. En eerlijk is eerlijk: die wil je. De prijs 
zakt in de toekomst dus nog, maar dat gaat dan wel ten 
koste van snelheid en rijbereik. Wij concentreren ons hier op 
de Business One. Die herken je aan 18-inch wielen in 
donkergrijs. Buiten die wielen zie je alleen dat het om de 
instapper gaat aan de heldere achterste zijruiten. Bij de 
andere versies zijn die donker. Voor de rest is alles gelijk, 
inclusief de ledkoplampen en -achterlichten. Vanbinnen 
heeft deze versie al een 12-inch scherm en een 
achteruitrijcamera. Ook de kuipstoelen van de sportief 
ingestelde Born zijn uiteraard specifiek voor de Cupra. 
Verder krijg je standaard draadloze Android Auto en Apple 
CarPlay, een digitaal dashboard, stoel- en stuurverwarming, 
adaptieve cruisecontrol en climatecontrol met twee zones 
mee. De Cupra Born Business kost € 37.990,-. Er is geen 
aparte optielijst. Wil je bepaalde voorzieningen zoals keyless 
entry, dan zul je een duurdere uitvoering moeten kiezen.



FORD FIESTA FACELIFT
De huidige Ford Fiesta werd eind 2016 voorgesteld. Wij reden 
er destijds mee en vonden het een topper in zijn klasse. Nu is er 
dan een facelift. Daarbij veranderde er aan de structuur niets, 
maar op detailniveau is er wel belangrijk nieuws. Zo is de neus 
helemaal nieuw, inclusief nieuwe koplampen. Daardoor oogt 
de compacte Ford iets serieuzer. De grille is groter en 
ledkoplampen zijn vanaf nu standaard. Optioneel is er matrix-
ledtechniek. De achterzijde bleef bijna onveranderd, al zijn de 
optionele ledachterlichten iets donkerder.
De instapversie Trend, sportieve ST-Line en stoere Active 
onderscheiden zich van elkaar met eigen grilles, kleuren en 
andere exterieur- en interieurdetails. Het motorenaanbod is 
grotendeels bekend, ook doordat de Fiesta in 2020 al Mild 
Hybrid-techniek kreeg. De 1.0 EcoBoost Hybrid levert 125 pk 
en is met een opgegeven verbruik van ruim 1 op 20 zuiniger dan 
de 125 pk sterke 1.0 zonder Mild Hybrid-hulp. Die gewone 
benzineversie is er ook met 100 pk, in combinatie met de 
Connected- en Titanium-uitvoering en alleen met handbak. 
Alle uitvoeringen daarboven hebben in Nederland de 125 pk 
sterke mild hybride aandrijflijn, die zowel met handbak als met 
de nieuwe automaat is te krijgen. Voor het eerst is er ook een 1.0 
EcoBoost ‘Hybrid’ met 155 pk, gekoppeld aan een handbak. De 
Fiesta is leverbaar met Sync3-infotainmentsysteem en met een 
12,3-inch digitaal instrumentarium. Er zijn ook wat kleine 
aanpassingen op veiligheidsgebied. De auto geeft nu bijvoorbeeld 
een waarschuwing als er een inrijdverbodbord wordt genegeerd. 
Handig! De prijzen en exacte specificaties worden later 
bekendgemaakt.

MET WELKE EV KOM JE 
HET VERST?

De eerste vraag die iedereen bij het zien van een 
elektrische auto stelt is: wat is je bereik? Vreemd, 
want bij benzine- en dieselauto’s wordt dat nooit 
gevraagd. Het bereik is helemaal niet zo belangrijk, 
je hebt meer aan een auto die door een kleinere accu 
lichter is en die snel kan opladen. Maar goed, wie 
heeft dus de grootste? Dat werd actueel door 
Amerikaanse EPA-tests (een soort WLTP) van de 
Amerikaanse Lucid Air, een joekel van een sedan die 
met de Tesla Model S moet concurreren. De Lucid 
Air Dream Edition zou op een volle accu maximaal 
837 km ver moeten komen. Dat is een EPA-cijfer, 
volgens de WLTP-methode kan het nog wat meer 
zijn. Het leidde tot het bijgaande overzicht van de 
tien auto’s met de grootste actieradius. Maar bedenk: 
ze hebben veelal ook een enorme batterij en zijn dus 
ook lood- en loodzwaar!

Top 10 maximaal rijbereik (fabrieksopgave)
• Lucid Air Dream Edition: 837 kilometer (EPA)
• Mercedes-Benz EQS 450: 770 kilometer
• Mercedes-Benz EQE 350: 660 kilometer
• Tesla Model S Long Range: 652 kilometer
• BMW iX 50: 630 kilometer
• Tesla Model 3 Long Range: 614 kilometer
• Ford Mach-E RWD Extra: 610 kilometer
• BMW i4 40: 590 kilometer
• Volkswagen ID3 77kWh: 550 kilometer
• Skoda Enyaq iV 80: 537 kilometer

Overigens pronken Chinese fabrikanten met soms al 
even indrukwekkende resultaten. Alleen zijn dat 
New European Driving Cycle (NEDC)-resultaten. 
Daar zijn wij nou juist vanaf gestapt omdat ze niet 
reëel zijn. Dus als je leest dat bijvoorbeeld de Nio 
ET7 1.000 km kan halen, neem dat dan met een 
flinke korrel zout...
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Elektrische Renault 5 komt in 2024 
Dat de conceptcar Renault 5 Prototype echt een productiemodel gaat worden, was 
al bekend. Daar kun je als autoliefhebber alleen maar blij mee zijn. Nu is ook 
bekend dat die nieuwe volledig elektrische Renault 5 in 2024 op de markt komt. 
De productieversie schijnt als twee druppels water te gaan lijken op de conceptcar. 
Ook dat is mooi nieuws, want wat een leuk ding is dat! Er zijn allerlei 
verwijzingen naar de vroegere Renault 5, zoals de laadklep in de motorkap die 
doet denken aan een luchtinlaat, de hoekige koplampen, de verticale achterlichten 
en de schuin aflopende bilpartij. Waarschijnlijk komt hij op het platform te staan 
dat ook gebruikt wordt voor de nieuwe MeganE. Het merk wil dat in 2030 zo’n 
90 procent van zijn verkoopmix uit elektrische modellen bestaat. Naast de Renault 
5 komt er ook een ‘4ever’, een cross-over-achtig model vol designverwijzingen 
naar de Renault 4. Die komt in twee versies: een personenauto en een 
Fourgonnette-bestelwagen. Beide uiteraard vol elektrisch. Goed bezig!



Ontdek Buitenplaats 
Beekhuizen

Soms moet je er gewoon even tussenuit... Weg van verwachtingen en verplichtingen en terug naar dat wat écht 
belangrijk is in het leven. Frisse lucht, fijn samenzijn en nieuwe ervaringen opdoen. Even op adem komen en genieten 

van een nieuw avontuur.

Laat je verwonderen door de natuur en voel je vrij op 
onze buitenplaats, waar je de tijd kunt nemen voor jezelf 
én voor de mensen om je heen. De mooie ligging in het 
Nationaal Park Veluwezoom aan de voet van de Posbank 
heeft voor iedereen iets moois te bieden. Ons kleinschalig 
‘glamping-only’ vakantiepark biedt het hele jaar door de 
mogelijkheid om comfortabel te overnachten in één van 
onze avontuurlijke Lodgetenten, knusse Pods of de nieuwe 
Forest Cabins, allemaal mét privé-sanitair en voorzien van 
hedendaags comfort.

7 Nieuwe accommodaties: de Forest Cabin
De Forest Cabin is de meest luxe accommodatie op 
Buitenplaats Beekhuizen die je geprobeerd móet hebben. 
Waan je volledig één met de natuur door het prachtige 
uitzicht door de hoge ramen. Zowel binnen als buiten is 
het heerlijk zitten; op het (deels) overdekte vlonderterras 
verblijf je letterlijk tussen het groen. 

Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en een set 
badlinnen én WIFI zijn aanwezig.

De Forest Cabins zijn geschikt voor 4 personen en 
ingericht met stoere materialen in natuurlijke tinten. De 
accommodaties zijn voorzien van:

  2 slaapkamers, elk met 2-persoonsboxspring (200 x 160 cm)
  Badkamer met regendouche, toilet en wastafel
  Open keuken met magnetron, inductiekookplaat, 

vaatwasser, koelkast met vriesvak, Dolce Gusto 
koffiemachine en waterkoker

  Eettafel met comfortabele stoelen
  Ruime zithoek met fraai uitzicht en veel lichtval
  Duurzame verwarming met infrarood plafondpanelen
  Sfeervol vlonderterras met 1 duoschommelstoel en 2 

loungestoelen
  Een eigen picknicktafel naast de Forest Cabin

Meer informatie
Neem dan eens een kijkje op onze website www.buitenplaatsbeekhuizen.nl/persoonlijk, 
bel onze receptie op 026-2020365 (optie 2) of mail naar info@buitenplaatsbeekhuizen.nl
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De grootste ophef ging over de aanpassing van 
de bijtelling voor elektrische auto’s. Het was al 
bekend dat deze volgend jaar, dus in 2022, 
omhoog zou gaan van de huidige 12 procent 
over € 40.000,- naar 16 procent over € 40.000,- 
(en natuurlijk 22 procent over het meerdere). 
Ook was bekend dat het ministerie de 
mogelijkheid had om het ‘hand aan de kraan’-
principe toe te passen. Voor de liefhebbers: dit 
betekent dat het ministerie de bijtelling wat 
omhoog zou kunnen doen (‘kraan dicht’) 
wanneer het aantal verkochte elektrische auto’s 
de pan uit zou rijzen en andersom (‘kraan 
open’) wanneer dit tegen zou vallen. Nu gaat 
het dit jaar erg goed met de verkoop van 
elektrische auto’s (sommige dealers hebben zelfs 
een wachtlijst), maar we hadden gehoopt dat de 
bijtelling volgend jaar toch op 12 procent zou 
blijven staan. We moeten als Nederland per slot 
van rekening onze milieunorm halen, toch? 

Maar helaas. Hoewel de bijtelling volgend jaar 
gelukkig niet hoger wordt dan de 
aangekondigde 16 procent, gaat het bedrag 
waarover deze 16 procent mag worden berekend 
omlaag. In plaats van de eerder aangekondigde 
‘cap’ van € 40.000,- waarover het voordeeltarief 
zou gelden, gaat deze cap per 1 januari omlaag 
naar € 35.000,-. Dit betekent dus dat het nóg 
voordeliger wordt dan het al was om je nieuwe 
elektrische auto dit jaar nog te kopen of te 
leasen. Wacht daarmee niet te lang, want de 
voorraden zijn natuurlijk niet onbeperkt. Mocht 
je 2021 niet meer halen, troost je dan, want 
2022 zou je dan wel moeten kunnen halen. In 
2023 gaat de cap namelijk nog meer omlaag: 
dan wordt deze € 30.000,-. De reden hiervoor is 
dat de overheid de aanschaf van kleinere 
elektrische auto’s wil bevorderen. 

REKENVOORBEELD
Aanschaf/leaseauto van € 40.000,- (inclusief 
btw en bpm)

Over auto’s is altijd wat te doen. Gaat het niet over de auto zelf, dan gaat het wel over 
de belastingen daarop. Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, is 

bijvoorbeeld heel wat autonieuws bekendgemaakt. Daar zijn wel wat kanttekeningen 
bij te maken.

Naweeën van
Prinsjesdag

Aanschaf/start lease in 2021
Bijtelling 12 procent over € 40.000,- en 22 procent 
over het meerdere = € 4.800,- bruto per jaar tot en 
met 2026 *

Aanschaf/start lease in 2022
Bijtelling 16 procent over € 35.000,- en 22 procent 
over het meerdere = € 6.700,- bruto per jaar tot en 
met 2027 *

Aanschaf/start lease in 2023
Bijtelling 16 procent over € 30.000,- en 22 procent 
over het meerdere = € 7.000,- bruto per jaar tot en 
met 2028 *

*) Het voordeeltarief geldt voor zestig maanden 
vanaf de datum eerste tenaamstelling.

Omdat het voordeeltarief zestig maanden meegaat, 
is het ook van toepassing op de nieuwe berijder van 
uw auto, mocht u deze binnen vijf jaar verkopen.
Natuurlijk zijn er ook nog andere voordelen 
verbonden aan het aanschaffen of leasen van een 
elektrische auto. Bij koop of financial lease op de 
zaak kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op de 
zogenoemde milieu-investeringsaftrek. Dit levert 
een mooie aftrekpost op van 13,5 procent over de 
eerste € 40.000,- van de aanschafprijs. Gaat het 
om een elektrische bestelauto? Dan is deze 
aftrekpost zelfs 36 procent over de eerste € 
75.000,- van de aanschafprijs. Bovendien mag u 
in dat geval ook nog eens maximaal 28 procent 
investeringsaftrek van uw winst aftrekken en 
komt u mogelijk in aanmerking voor de SEBA, de 
subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s die 
op kan lopen tot € 5.000,-. Natuurlijk zijn hier wel 
voorwaarden aan verbonden, daar vertellen wij u 
graag meer over.
En of je de elektrische auto nu zakelijk of privé 
rijdt, je kunt in ieder geval gebruikmaken van de 
bpm-vrijstelling en de tot en met 2024 geldende 
vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. 
Kortom, kom snel, want op is ook bij ons op.



Supergeslaagde hockeyclinic
Op het hoofdveld van Hockeyclub Den Bosch organiseerde J&T 
Autolease een hockeyclinic voor de kinderen van onze klanten. De 
clinic werd gegeven door kersvers Olympisch kampioene Pien 
Sanders, hockeylegende Maartje Paumen en oud-Nederlands 
teamspeler Marcel Balkenstein. Na de clinic was er een ‘persconfe-
rentie’, waarin zowel de kinderen als ouders alle vragen aan deze 
drie vedetten konden stellen. Ook was er een fotomoment voor de 
deelnemende kinderen met Pien Sanders met haar gouden medail-
le. De aanwezige ouders konden alles meebeleven, maar konden 
ook eens kennismaken met het nieuwste op het gebied van ‘luxe’ 
en met spectaculaire elektrische auto’s, waaronder een Audi GT, 
Mercedes GLE, Land Rover Defender en Audi E-tron. Het mooie 
evenement werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.  
De clinic was zowel leuk voor kinderen die al lang hockeyen als 
voor kinderen die hiermee kennis wilden maken. Kinderen en 
ouders uit heel het land hadden zich ingeschreven. Sommigen 
maakten er echt een dagje uit van, omdat Den Bosch voor hen 
anderhalf à twee uur rijden was. De deelnemers waren uitermate 
enthousiast en reageerden erg positief op dit initiatief. Wij organi-
seerden zo’n clinic al eerder en de reacties zijn een aanmoediging 
om haar te herhalen. We wisten zelfs te regelen dat het ondanks de 
slechte weersvooruitzichten droog bleef met af en toe een zonne-
tje... Een topdag die naar meer smaakt!  
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PARKEERSERVICE ZET KIA SOUL EV IN
Een groeiend aantal gemeenten in ons land besteedt haar parkeer-
diensten uit aan Coöperatie ParkeerService in Amersfoort. De 
coöperatie ontstond uit het parkeerbedrijf van de stad Amersfoort, dat 
in 2010 werd verzelfstandigd. Inmiddels hebben zich al meer dan 
vijftien gemeenten aangesloten. ParkeerService houdt zich bezig met 
o.a. uitgifte van vergunningen, garagebeheer, beheer op locatie van 
parkeerapparatuur, handhaving en invordering naheffingsaanslagen. 
Dat klinkt misschien niet altijd sympathiek, maar zo wordt er wél 
voor gezorgd dat je bij een bezoek aan een stad zoveel mogelijk kans 
op een goede parkeerplaats hebt. Voor de werkzaamheden voor de 
garages wordt steeds vaker gebruikgemaakt van niet-vervuilende 
bedrijfsauto’s, zeker nu meer en meer gemeenten hun centrum voor brandstofauto’s gaan afsluiten. J&T Autolease 
ondersteunt en adviseert Coöperatie ParkeerService al sinds jaren. Na een aanvraag voor bedrijfsauto’s werd de Kia Soul 
in Cargo-uitvoering als meest passend gekozen en recentelijk nam ParkeerService de eerste vier Soul EV’s in gebruik. 
Een volledig elektrische auto waarbij de achterbank heeft plaatsgemaakt voor een ingebouwde laadruimte. Dat er maar 
veel gemeenten mogen aansluiten en nog veel meer schone leaseauto’s worden ingezet!

WINTERBANDEN: HOOGSTE 
TIJD OM ZE TE LATEN 
MONTEREN!
Heb je bij de leaseovereenkomst gekozen voor winter-
banden en liggen die nog in de opslag, dan wordt het 
hoog tijd om ze te laten monteren. Maak zo snel 
mogelijk via de app een afspraak voor zo’n bandenwis-
sel. Bij kou en regen, zeg maar bij temperaturen lager 
dan tien graden, zorgen die winterbanden namelijk 
echt voor een kortere remweg en voor meer stabiliteit. 
Daarom is het voor de komende maanden een stuk 
veiliger als je de zomerbanden onder de auto snel laat 
vervangen door je winterbanden. Koos je voor All 
Season-banden, dan is wisselen uiteraard niet nodig. 
Goed om te onthouden: zodra het een keer écht glad 
is, gaat iedereen met winterbanden in de opslag meteen 
een afspraak maken voor wisselen. Je wilt uiteraard niet 
lang hoeven wachten. Hoe fijn is het dus dat je als 
klant van J&T Autolease gebruik kunt maken van 
Premium Service. Dan is de afspraak zo geregeld. Het 
maken van die afspraak gaat supereenvoudig via de app 
op je telefoon of via https://www.jentautolease.nl/
mijn-leaseauto/onderhoud-en-banden/
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Rob, vertel eens iets meer over jezelf, privé en 
zakelijk.
“Ik ben Rob van Thiel, 41 jaar jong en woonachtig in 
Engelen, Den Bosch. Ik heb een vriendin, geen kinderen. 
Rustig wonen aan de rand van de bebouwing, maar wel op 
fietsafstand van de stad om de bourgondische gezelligheid op 
te kunnen zoeken, is voor mij ideaal woongenot. Ik ben actief 
op allerlei vlakken, vooral in de sport. Ik heb altijd meege-
draaid in de landelijke subtop in het tennis en ik was jaren-
lang actief in een commissie op het gebied van selectietennis 
in de technische commissie van mijn tennisclub Bastion 
Baselaar. Mijn sportieve interesses hebben zich in de loop der 
jaren uitgebreid naar golf, fietsen (race en mtb) en duiken 
(vakantiehobby). Sinds kort ben ik ook actief in de relatief 
nieuwe racketsport padel, waarin ik ook weer lekker mee-
draai in toernooien en competities. Mijn brede interesses en 
mijn wedstrijdmindset probeer ik ook zakelijk te gebruiken. 
Dat betekent: primair de commerciële doelen halen, maar 
ook verder kijken dan alleen naar de primaire processen en 
doelen. Waar kunnen we verbeteren, waarom doen we wat 
we doen en kunnen we dit niet anders en efficiënter doen? 
Product- en procesverbeteringen nastreven om zo het hele 
team naar een hoger plan te krijgen, is ook een van mijn 
drijfveren. Bovendien vind ik het geweldig om met mensen 
te werken, zowel met het eigen team en met de collega’s van 
andere afdelingen als met onze klanten, leveranciers en 
andere partners.” 
 
Wat deed je voordat je bij J&T Autolease kwam?
“Hiervoor werkte ik bij een andere leasemaatschappij. Omdat 
ik ging zien dat ‘grotere’ leasemaatschappijen de leasemarkt 
steeds meer gingen domineren, heb ik het aangedurfd om na 
elf jaar naar een grotere club over te stappen. Met andere 
klanten, nieuwe mensen, nieuwe projecten, andere uitdagin-
gen. Ik ben sinds 1 juni 2021 in dienst, dus ik kom bij J&T 
Autolease pas net kijken...”
 
Waar bestaat je werk uit en wat is de grootste 
uitdaging daarin?
“Primair is dat de tevredenheid van onze klanten over onze 
algehele dienstverlening, waardoor J&T Autolease ook de 
beoogde groei in het wagenpark kan realiseren. Daarnaast 
ben ik continu op zoek naar verbeteringen in de breedste zin 
van het woord. Dat varieert van de kleinste details tot hele 
processen. Kunnen dingen handiger, waar kunnen we 
efficiëntieslagen maken, wat kan wellicht bij ons, maar ook 
bij andere afdelingen of zelfs bedrijfsbreed mensen helpen in 
hun job? Verandering is vaak lastig voor mensen, maar als zij 
het nut ervan inzien en ‘voelen’ dat het helpt, kan dat een 
boost geven aan iedereen.”

Wat maakt dit bedrijf anders dan andere? 
“De combinatie van het volume van de hele groep (ICLH) 
met persoonlijk contact en je klanten maatwerk kunnen 
bieden. Soms schuurt dat weleens, maar daar ligt ook juist de 
uitdaging. Dus waar mogelijk processen standaardiseren en 
zo efficiënt mogelijk werken, maar ook maatwerk leveren als 
klanten daarom vragen of als wij denken dat zij daar beter 
mee geholpen zijn.”  

Kom je rare of leuke dingen tegen in het contact 
met klanten?
“Ik werk nog te kort bij J&T Autolease om echt gekke 
dingen te hebben meegemaakt. Wel té gekke dingen, zoals 
recentelijk o.a. een Hockey Clinic voor klanten en voor de 
kinderen van klanten. Daar hebben we superreacties op 
gekregen. Verder merk ik in de bezoeken en in meetings via 
Teams dat onze klanten ons echt als zakenpartner zien. Geen 
stijve leverancier-klantrelatie, maar samen aan de slag om 
mobiliteitsvraagstukken in te vullen. Een voorbeeld daarvan 
is de inrichting van het autoreglement en het besteltraject in 
de onlinecalculatormodule van J&T Autolease. Samen met 
onze klant vullen we dit in, stellen we vragen en kijken hoe 
we dit het beste kunnen implementeren.”

Hoe kijk je aan tegen de snelle veranderingen rond 
duurzaamheid?
“Enerzijds blijven de prijs en totale kosten voor een klant 
onderaan de streep (TCO) vaak het belangrijkste, aan de 
andere kant zie je echt dat de vraag naar meer elektrische 
voertuigen en naar andere vormen van mobiliteit toeneemt. 
Dat merk je nu al aan het aantal aanvragen en orders voor 
dergelijke voertuigen. In de korte tijd dat ik hier nu werk, 
heb ik al de lancering/introductie meegemaakt van meerdere 
nieuwe producten, waaronder Autodelen, Fietslease en het 
Mobiliteitsbudget (combinatie van Autolease, Fietslease en 
een mobiliteitspas voor bijvoor-
beeld openbaar vervoer). Actuele 
thema’s in de markt worden 
binnen J&T Autolease en de 
hele Van Mossel Autogroep heel 
actief opgepakt en direct 
geconverteerd naar concrete 
producten. Dat is heel gaaf om 
te zien. Tot slot: nu heb ik een 
aantal vragen beantwoord, maar 
ik heb ook een vraag aan jullie 
als lezers. Welke vragen zouden 
jullie door mij of door mijn 
collega’s graag beantwoord zien? 
Voor de draad ermee!”

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 Rob van Thiel, sinds kort 

Commercieel Manager J&T Autolease.

Fotografie: N
oortje A

rtzt
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Weinig auto’s zijn de laatste 
maanden zo gehypet als de Hyundai 

Ioniq 5. Media noemen het de 
belangrijkste nieuwe elektrische auto 
van dit jaar. Om die eer strijdt hij dan 

met de Kia EV6, die immers op 
dezelfde basis wordt gebouwd (zie 

daarvoor elders in dit blad). Wij 
konden de Ioniq 5 al rijden en hij is 

indrukwekkend, al raakte hij iets 
minder het hart dan verwacht.

Ons dagelijkse vervoermiddel is een oranje 
Hyundai Ioniq Electric van de eerste 
generatie. Dat is een sterk ondergewaar-

deerde auto. Uiterlijk wat saai wellicht, maar erg 
goed rijdend en door de stroomlijn en het relatief 
lage gewicht (1.495 kg) superzuinig. Onwille-
keurig verwacht je dan dat zijn veel grotere 
opvolger in alles de overtreffende trap is. Wel, de 
Ioniq 5 is een indrukwekkende, erg goede en fijn 
rijdende elektrische auto, maar terwijl we door 
bijvoorbeeld de Ford Mustang Mach-E in het 
hart geraakt werden, kregen wij bij de Ioniq 5 
niet meteen ‘hebben’-neigingen. Die Mustang 
noemden we in de vorige uitgave van Persoonlijk 
‘de EV voor autoliefhebbers’. Voor de Ioniq 5 

Hyundai Ioniq 5 Connect +

Dé EV-
klapper 
stelt niet 

teleur
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geldt meer de omschrijving ‘de EV voor de 
rationele kiezers’. Waarbij we ons ook moeten 
realiseren dat de € 57.500,- die onze Connect+ -
versie kostte een heel serieus bedrag is dat veel 
leasebudgetten te boven gaat.

GROOT!
Als je de auto op foto’s of in een gesloten ruimte 
ziet, lijkt hij redelijk compact. Maar in werke-
lijkheid is het een forse cross-over, meer formaat 
Jaguar i-Pace, Ford Mustang Mach-E en Skoda 
Enyaq iV dan Volkswagen ID.3. Puur op basis 
van eigenschappen en prijs-kwaliteitverhouding 
verslaat de Ioniq 5 zijn concurrenten. Veel 
mensen zullen hem alleen al willen hebben 

vanwege zijn uiterlijk, met scherpe hoekige 
lijnen en blokvormige verlichting. Bovendien is 
hij dankzij zijn wielbasis van 3 meter super-
ruim. En de techniek is vrijwel overal ‘state of 
the art’. De totale lengte is overigens 4,6 meter. 
Door die enorme wielbasis biedt het interieur 
echt veel ruimte, voorin en achterin. De 
kofferruimte past daarbij en bovendien heeft de 
Ioniq nog een ‘frunk’, een tweede kleine 
bagageruimte voorin.

VIERWIEL- OF ACHTERWIELAANDRIJVING?
De Connect+-versie die wij reden, had 
vierwielaandrijving en een 73 kWh batterij. 
De beide elektromotoren leveren samen 305 pk 
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is een belangrijk argument om voor de Ioniq 5 
of Kia EV6 te kiezen. Overigens zouden wij de 
versie met achterwielaandrijving bestellen, die 
100 kg lichter is en op 19” velgen een 
WLTP-actieradius van 481 km haalt. Daar-
over gesproken: de prijslijst van de Ioniq 5 
begint bij € 43.500,- voor de Style-uitvoering 
met achterwielaandrijving, 58 kWh accu en 
170 pk. Die heeft een WLTP-actieradius van 
384 km en is in elke luxe-uitvoering leverbaar. 

FLINKE HATCHBACK
Vervolgens zijn er vier achterwielaangedreven 
versies met 73 kWh en 217 pk, van € 46.500,- 
tot € 55.700,-, en drie uitvoeringen met 
motoren voor en achter, 305 pk en prijzen van € 
54.500,- tot € 59.700,-. Dat is serieus geld, 
maar zie het in perspectief: een Skoda Enyaq iV 
met 78 kWh en flink wat uitrusting zit boven 
de 60 mille, een Tesla Model 3 begint bij € 
48.980,-, een Model Y Long Range met 507 
km actieradius kost € 64.000,-. Collega Kia 
EV6 is leverbaar voor prijzen tussen € 44.595,- 
en € 63.595,-. In dat laatste geval heb je 
overigens wel de EV6 GT met 585 pk (0-100 
km/u in 3,5 sec)! De Kia’s én de Ioniq 5 mogen 
tussen de 750 kg en 1.600 kg geremd trekken.

en zijn 605 Nm sterk. Daarmee snel je in 5,2 
seconde van stilstand naar 100 km/u. Dat is 
indrukwekkend, want de auto weegt leeg 
2.095 kg. Het is volstrekt logisch dat je door 
die massa en het formaat niet zo zuinig kunt 
rijden als in de eerste Ioniq. Die verslaat 
werkelijk iedereen en als de 28 kWh accu na 
goed 220 km leeg is, kan hij snelladen met 70 
kWh. Onwillekeurig hadden wij verwacht dat 
ook de nieuwe Ioniq 5 op dit gebied ook 
bakens zou verzetten. Dat doet hij deels. De 
onderstelafstemming is zó goed dat je van de 
massa weinig merkt. Ook hier geldt weer dat 
de optionele 20” velgen het verbruik verhogen 
en de actieradius verminderen. Hyundai geeft 
netjes aan dat het verschil tussen 19 en 20” 30 
km actieradius is en dat is nogal wat. Het 
gemiddeld verbruik op 20” velgen wordt 
aangegeven als 19 kWh/100 km. Dan moet je 
rustig rijden. Je zit eerder op net boven de 20 
kWh, wat overigens nog altijd netjes is, maar 
niet te vergelijken met ‘mijn’ 12,5 kWh. 
Verschil is er wel als je de 73 kWh accu na een 
goede 400 km hebt leeggereden. Bij een 150 
kWh Fastned-laadpaal slurpte hij gulzig met 
149 kWh stroom naar binnen en bij een 350 
kW snellader gaat het met bijna 250 kWh. Dat 

De Ioniq 5 
combineert 

een 
aansprekend 

en 
karakteristiek 
uiterlijk met 

vernieuwende 
techniek die 
echt zinvol is
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CONCLUSIE
Mooi en fijn is het enorme digitale dash-
board, aangevuld met augmented reality op 
de voorruit. Het biedt een immense hoeveel-
heid informatie. Ook daardoor is de Ioniq 5 
zonder twijfel een van de beste elektrische 
auto’s van dit moment. Hij combineert een 
aansprekend en karakteristiek uiterlijk met 
vernieuwende techniek die echt zinvol is. 
Het ruimteaanbod is genereus, de rijeigen-
schappen maken enthousiast en de bouw-
kwaliteit is boven alle kritiek verheven. Wel 
vinden we de auto wat steriel, iets wat 
overigens voor veel meer actuele elektrische 
auto’s geldt. Hopelijk gaan fabrikanten 
begrijpen dat auto’s zonder voldoende eigen 
karakter te gemakkelijk inwisselbaar zijn en 
niet tot echte klantentrouw en tot enthousi-
asme leiden. Het onderscheid moet de 
komende jaren vooral van ‘beleving’ en 
status komen. Dat verdient dus alle aan-
dacht. Overigens snapt Hyundai dat zelf 
ook. Er schijnt gewerkt te worden aan een 
‘N’-uitvoering, dus een sportieve versie die 
dan ongetwijfeld de 585 pk sterke aandrij-
ving uit de Kia EV6 GT krijgt. Die gaat 
zeker veel beleving bieden!

De Ioniq 5 stuurt licht en zeker. Het accu-
pakket ligt laag in het chassis, waardoor hij 
een gunstig zwaartepunt heeft. Het bezorgt 
hem eerder het weggedrag van een flinke 
hatchback dan van een grote cross-over. In de 
modi Normal en Sport is er altijd en overal 
dat instantkoppel van de elektromotoren om 
je rap uit bochten te lanceren. In de Eco-mo-
dus is de reactie op het stroompedaal juist wat 
traag en zwaar. 

MILDE KRITIEK
Is alles dan perfect en ideaal? Niet helemaal. 
Daar waar steeds meer eigentijdse elektrische 
auto’s meteen rijklaar zijn als je instapt, moet 
je in de Ioniq 5 nog een startknop bedienen. 
Wil je Carplay gebruiken, dan werkt dat niet 
draadloos, maar is er een kabel nodig. De 
auto is met piepjes en waarschuwingen wat 
erg bemoeizuchtig en Lane Departure 
Warning kan niet, zoals in de oude Ioniq, 
gemakkelijk met een toets worden uitgezet. 
Maar je moet flink graven in het multimedia-
systeem en dat elke keer na het starten 
opnieuw. Verder zit je nogal hoog, waardoor 
je niet zo gemakkelijk een echt comfortable 
zitpositie instelt. 

HYUNDAI IONIQ 5
Elektromotoren op de 

voor- en achterwielen, 225 
kW/306 pk, accucapaciteit 

bruto 77,4 kWh, traploze 
overbrenging. Lengte 

4.635 mm, breedte 1.890 
mm, hoogte 1.6470 mm, 
massa 2.095 kg, aanhan-

ger geremd 1.600 kg. 
Acceleratie 0-100 km/u 

5,2 sec; A-label. 
Prijs Hyundai Ioniq 5 

vanaf € 43.500,- incl. BTW, 
testauto ca € 57.500,-. 

Leasetarief Hyundai Ioniq 
5 vanaf € 519,- excl. BTW 
bij 60 mnd/10.000 km/jr.
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Hoe je het ook wendt of keert: we moeten allemaal de komende jaren ons wagenpark 
veel duurzamer maken. Niet pas over jaren, maar nú. De overheid eist het, bij 

aanbestedingen wordt het geëist, klanten vragen er steeds meer om, medewerkers 
ook. Dat verduurzamen kan echter forse financiële gevolgen hebben. Timing speelt 
daarbij een belangrijke rol en er zijn nog meer aspecten van belang. Pak je het goed 

aan, dan lopen de kosten niet uit de hand, ben je op tijd klaar en kun je gewoon goed 
je werk blijven doen en concurrerend blijven. Wij zetten wat zaken op een rij. Nuchter 

en betrokken. Doe er je voordeel mee!

Hoe doe je dat en hoe helpen wij erbij?

Zo duurzaam mogelijk 
je wagenpark 
verduurzamen
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We kunnen niet genoeg benadrukken 
hoe nuttig en zinvol het is om voor 
stappen op duurzaamheidsgebied je 

accountmanager bij J&T Autolease erbij te 
betrekken. Hij of zij heeft écht kennis van 
zaken en kan voor elke klant, hoe groot of klein 
ook, veel goede dingen regelen. Want het is niet 
zomaar ons doel om zo snel mogelijk te zorgen 
voor een CO2-neutraal wagenpark voor 
klanten, wij willen op een zo duurzame manier 
samen met iedere klant kijken naar wat de 
opties zijn en dán de juiste stappen zetten. 
Want dan sta je echt náást je klant!

TOEKOMSTGERICHTE OPLOSSINGEN
Het woord ‘timing’ viel al. Klanten zetten auto’s 
in op basis van meerjarige leasecontracten. Vaak 
zijn die contracten voor bedrijfswagens nog wat 
langer dan voor personenauto’s, dus bijvoorbeeld 
60 of 72 maanden. Dat geeft zekerheid, maar in 
een tijd waarin van alles razendsnel kan veran-
deren, kan dat je bedrijfsvoering ook bemoeilij-
ken. Auto’s vervangen voor echt duurzame 
exemplaren is geen probleem als het contract 
toch afloopt. Maar wat doe je als de auto’s 
bijvoorbeeld nog vier jaar mee moeten en het 
exemplaren zijn waar ook nog wat minder vraag 
naar is? Dan is de afschrijving ineens heel anders 
dan verwacht. Ook in dat geval leidt goed 
overleg veelal tot toekomstgerichte oplossingen. 

Een ander punt waarmee je kunt worden 
geconfronteerd, is de razendsnelle ontwikkeling 
van ‘schone’ personenauto’s en bedrijfswagen. Je 
leest ook elders in dit magazine dat de elektri-
sche bestelwagens van bekende merken die nu 
ingezet worden, veel minder actieradius hebben 
dan die van de volgende generatie. Momenteel 
zijn ze wellicht alleen geschikt voor andere 
klussen dan waarvoor je in de toekomst elek-
trisch vervoer wilt inzetten. Maar bij een 
aanbesteding wordt er steeds vaker gevraagd of 
je elektrische auto’s hebt rijden. Wat moet je 
dan? Opnieuw luidt het advies: probeer onze 
unieke gratis EV Keuzehulp voor personenauto’s 
en ga in overleg met onze mensen. 

LAGERE TCO
De aanschafprijs van elektrische personenauto’s 
en bedrijfswagens is nog altijd wat hoger dan die 
van veel brandstofauto’s, maar de Total Cost of 
Ownership is aanzienlijk lager. Zeker qua 
besparing op brandstof ga je winst maken en ook 
het onderhoud is heel veel minder. Daarbij 
worden elektrische auto’s snel goedkoper. Heb je 
zonnepanelen op het bedrijfsdak waarmee ook 
laadpalen van stroom kunnen worden voorzien, 
dan zijn de ‘brandstofkosten’ vrijwel nul. 
Investeer in een paar snelladers, schrijf die over 
een lange periode af en je hebt nooit problemen 
met omzetverlies door ongeladen auto’s. 

Door ons 
optimaal in 
bedrijf en 
branche te 
verdiepen, 
kunnen wij 
effectief en 

efficiënt 
advies 
bieden
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ALLES BESPREEKBAAR
De beste, meest toekomstgerichte keus maken, 
vereist een enorme kennis van zaken én 
maatwerk in advies. Beide bieden wij. Wij 
kunnen bij onze advisering alles meenemen, 
inclusief autoregelingen. Maar ook antwoorden 
op vragen als: “Wordt er door en na corona nog 
veel thuisgewerkt? Hebben alle mensen met een 
geleasede zakenauto die allemaal nog nodig en 
willen ze hem ook nog allemaal? Of is het 
verstandiger om hun mobiliteit anders in te 
kleden?” Wij kunnen tijdelijke auto’s inzetten, 
deelauto’s, leasefietsen, mobiliteitskaarten, 
enzovoort. Alles is bespreekbaar, want wij zijn 

Nu is dit allemaal wel mooi en goed, maar veel 
is afhankelijk van het type bedrijf en van de 
locatie vanwaaruit je werkzaam bent. Voor 
binnensteden zijn elektrische bedrijfswagens 
inmiddels een logische en steeds vaker gemaak-
te keus. Nu steeds meer steden aangeven het 
centrum te gaan sluiten voor diesels en oudere 
benzineauto’s, zijn elektrische bedrijfswagens de 
enige optie om je werk te kunnen blijven doen. 
Wat echter als je echt op het platteland actief 
bent en je bedrijfswagens over snelwegen grote 
afstanden moeten overbruggen? Dan is waar-
schijnlijk een zo schoon mogelijke diesel nog 
altijd de betere optie. 
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weliswaar een autoleasemaatschappij, maar we 
zijn nóg meer een adviserende mobiliteitsleve-
rancier. Dus maken wij graag samen met elke 
klant een blauwdruk van het wagenpark en van 
de hoeveelheid reizen en ritten door medewer-
kers. Daarbij nemen we ook de bedrijfsdoelstel-
lingen qua CO2-reductie mee én die van de 
branche waarin je actief bent. Door ons 
optimaal in bedrijf en branche te verdiepen, 
kunnen wij effectief en efficiënt advies bieden, 
volledig op jóuw bedrijf gericht. Stel dat je 
auto’s vaak zware materialen moeten vervoeren, 
dan is nu doorgaans elektrisch rijden nog niet 
ideaal. Maar als je een ICT-bedrijf hebt, kan 
een brede overstap op elektrisch rijden, al dan 
niet in combinatie met zakelijk autodelen, een 
uitstekende oplossing zijn, het imago versterken 
en échte besparingen opleveren. Geen bedrijf is 
hetzelfde, dus een mobiliteitsadvies ook niet.

WELL TO WHEEL
Van belang is ook om werkelijk álle aspecten 
van verduurzaming mee te nemen, zeker als je 
op dat gebied een leidende rol wilt spelen. 
Reken je van ‘well to wheel’, dan kies je een 
andere auto dan één die een maand op een 
dieselboot heeft gereisd, enzovoort. En als je 
nog een tijd diesels wilt of moet blijven inzet-
ten, is dan wellicht ‘blauwe diesel’ een optie? 
Ook op dit gebied kunnen wij je adviseren en 
daarbij putten uit een netwerk van kenniscentra 
en specialisten. Het is niet vreemd als je dan 
een beetje moet wennen aan de vele snelle 
veranderingen. Vijf jaar geleden had niemand 
gedacht dat Volkswagen nu tientallen miljarden 
in elektrisch rijden investeert en dat het niets 
ziet in de waterstoftoepassingen die door 
anderen juist wel gepropageerd worden. 

Ferrari’s en Aston Martins met elektromotoren? 
Als je dat op een feestje had geopperd, werd je 
waarschijnlijk uitgelachen. Nu komt het er 
allemaal aan. Het betekent dus dat we veel 
dieper moeten gaan dan ‘vroeger’. Zelfs de 
vakanties van je medewerkers moeten worden 
meegenomen. Hebben ze een caravan, gaan ze 
naar het platteland van Frankrijk? Het aantal 
elektrische auto’s dat een caravan kan trekken, 
neemt bijna dagelijks toe, de actieradius ook en 
in landen die traag waren met bijvoorbeeld het 
plaatsen van laadpalen, zie je de ‘sense of 
urgency’ snel toenemen. Maar wellicht is een 
plug-in hybride dan nu nog een betere optie dan 
een elektrische auto. 

AANPASSINGEN
We staan ook stil bij de vraag hoe medewerkers 
hun EV straks willen opladen. Kan dat op de 
zaak in voldoende mate? Kan het thuis op de 
oprit of voor de deur? Of moeten ze dagelijks 
strijden met anderen om een laadplek? Dat kan 
over een halfjaar opgelost zijn of niet. Wij gaan 
er wel rekening mee houden bij onze advisering. 
En wat doe je met laadpalen en wallboxes bij je 
werknemers? Worden die meegenomen in het 
leasecontract? En wat als een medewerker 
voortijdig vertrekt? We zien bij steeds meer 
bedrijven dat het thuiswerken afneemt, maar 
volledig voorbijgaan zal dat niet. Dat betekent 
altijd minder ritten met auto’s van de zaak, dus 
wellicht is aanpassing van de contracten 
verstandig. Het draagt echter ook bij aan de 
CO2-reductie door de bedrijven. Ook dat moet 
je in kaart brengen, want dat kan bedrijven veel 
geld besparen of opleveren. Kortom, allemaal 
aspecten van verduurzaming waar je niet 
meteen bij stilstaat. Wij wél.

DE EV KEUZEHULP, 
PROBEER HEM! 

Om wagenparkbeheer-
ders en leaserijders te 

ondersteunen, hebben wij 
een EV Keuzehulp voor 

personenauto’s ontwikkeld. 
Hiermee helpen wij je om 
bij een elektrische auto 

alvast een keuze te maken. 
Met de EV Keuzehulp 
zie je – afhankelijk van 
de gewenste bijtelling, 
het salaris en een paar 

andere parameters, zoals 
de actieradius – na één 
druk op de knop welke 

auto’s bij de betreffende 
medewerker passen. Be-
langrijk om te onthouden: 

het is niet relevant hoeveel 
kilometers iemand per jaar 

rijdt, de vraag moet zijn: 
hoeveel rijdt iemand per 
dag? Kun je dat met de 

gewenste elektrische auto 
of is er een alternatief? De 
EV Keuzehulp is dus ook 
een prima ‘tool’ voor een 
adviesgesprek. Maak er 

gebruik van! 

Ben je benieuwd of 
elektrisch rijden bij jou 
past? Scan onderstaan-
de QR-code en probeer 

onze EV Keuzehulp 
onbeperkt gratis uit! 
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Hoe flikt Mercedes-Benz het 
toch om zelfs haar 

bedrijfswagens het comfort van 
een Mercedes-personenauto 

mee te geven? Dat vroegen wij 
ons af achter het stuur van de 

eSprinter, de grootste 
elektrische bestelwagen van 

‘Das Haus’. Die is niet geschikt 
voor opgefokte jochies die de 

linkerbaan van de snelweg 
terroriseren. Want ‘onze’ bus 
haalde weliswaar gemakkelijk 
120 km/u, maar dan is zelfs de 

grootste accu erg snel leeg. 
Nee, hiermee rijd je ‘zen’ op de 

rechterbaan en in stedelijke 
agglomeraties. Daar blijft het 
een forse bestelwagen, want 

ruim zes meter lang, twee meter 
breed en bijna 2.70 hoog. Maar 
hij rijdt zo lekker en comfortabel 
dat hij als het ware om je heen 
krimpt. Prijzig (met opties ex 
BTW en BPM € 67.557,-), 

maar fijn!

Mercedes-Benz eSprinter

Lekker rijdend 
alternatief



 RIJ-IMPRESSIE  19 

Rijd je niet steeds ‘plankstroom’ dan is een 
actieradius van 160/170 km zonder 
problemen haalbaar. Dat is meer dan 

voldoende voor bestelwerk. De WLTP-
actieradius is overigens 143 km. Omdat je hem 
bij de snellader met ruim 80 kWh weer kunt 
vullen, verlies je tussendoor weinig tijd. Kijk je 
verder dan alleen naar de catalogusprijs en laat 
je je goed adviseren door een van onze 
accountmanagers, dan zul je zien dat de TCO 
gedurende een periode van vijf of zes jaar de 
concurrentie met diesels zeker aankan. 
Bovendien komen er in rap tempo verboden 
voor diesels in steeds meer binnensteden. Dus 
dit is de toekomst! Wél moet worden opgemerkt 
dat de concurrentie vaak al meer actieradius en 
luxe biedt. De eSprinter moet het dus ook 
hebben van zijn imago en Mercedes-restwaarde.

ELECTRIC VERSATILITY PLATFORM
Een beetje zuur is wel dat deze Sprinter al over 
de helft van zijn leven is. De eSprinter kwam 
pas eind 2020 naar ons land, maar werd al 
eerder in Duitsland geleverd. Het is duidelijk 
een bus die van oorsprong voor dieselmotoren is 
ontwikkeld en die niet in alles de laatste stand 
der techniek biedt. De volgende generatie krijgt 
in 2023 een nieuw ontworpen bodemsectie: het 
Electric Versatility Platform. Dat heeft een 
hoger laadvermogen en een grotere actieradius. 
De accumodule onder de vloer krijgt drie 
verschillende batterijcapaciteiten. En dan is er 
als achtermodule de elektrisch aangedreven 
achteras. De compacte en krachtige elektromo-
tor is hier geïntegreerd en alles is zo ontworpen 
dat alle modelvarianten op één platform kunnen 
worden gebouwd. De eSprinter verandert dan 
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dus ook van voorwielaandrijving naar achter-
wielaandrijving. Maar stel dat die nieuwe 
eSprinter begin 2024 hier leverbaar wordt. Dan 
hebben we nog flink wat tijd te overbruggen. 
Ook de huidige eSprinter zal lang probleemloos 
meegaan en rijplezier bieden. Dus wil je de 
komende tijd al overstappen op bijvoorbeeld 
elektrisch bestellen, dan is dit absoluut een 
attractieve kandidaat. 

VLOT
Je kiest tussen de standaard accu van bruto 41 
kWh en de optionele van bruto 55 kWh. Die 
laatste is zwaarder qua gewicht en daardoor lever 
je zo’n 200 kg aan laadvermogen in. Maar voor 
veel doeleinden is de resterende 838 kg aan 
belading meer dan genoeg. De kleinste accu is bij 
opladen uiteraard het snelste vol en voor de grotere 
accu betaal je € 7.500,- meer. Toch zouden wij 
vanwege de ruimere actieradius die laatste kiezen 
en dan meteen de optie ‘snelheidsbegrenzer 120 
km/u’ aankruisen. Dat kost ex BTW nog geen € 
150,-, maar dan is de auto zo vlot als je hem wilt 
hebben. Want 116 pk aan vermogen in een bus die 
leeg al 2.662 kg weegt, is niet overbemeten. Hij 
accelereert dus niet op Tesla-niveau. Door het 
koppel van 295 Nm behoor je in het verkeer wel 
gemakkelijk tot de vlotte deelnemers. En als je 
dan even snel een vrachtwagen, die goed 90 rijdt, 
kunt inhalen, dan is dat prettig. De auto is 
overigens standaard begrensd op 80 km/u en kan 

ook op 100 km/u worden afgesteld. Wil je de 
acceptatie van elektrisch rijden verhogen, bestel 
hem dan zonder die begrenzer. Rijd je vervolgens 
netjes rond de 90, dan heb je ook niet snel last van 
‘range anxiety’. Het gemiddeld verbruik kwam bij 
ons uit op rond 38 kWh per 100 km. Het was 
tussen de 15 en 18 graden, wel hadden we flink 
wat wind en heb je die tegen, dan zie je het 
verbruik oplopen. Maar ga je op de snelweg niet te 
dicht achter een vrachtwagen hangen, dan zakt 
het verbruik zomaar met 10 kWh en neemt je 
bereik flink toe. 

SUPERLAGE ONDERHOUDSKOSTEN
De cabine is superstil, je zit goed, de vering is 
soepel, de bus volgt netjes de bewegingen van 
het stuurwiel en je rijdt echt op personenautoni-
veau. Maar dan hoog boven iedereen verheven 
en met ruim 12 m3 laadruimte achter je. Je 
levert wat die laadruimte betreft niets in op de 
dieselversie. Wel is de eSprinter er alleen in 
L2-uitvoering, dus de tweede lengte en hoger 
dan standaard. Onze demo was uitgevoerd met 
een inrichting voor bestelwerk, met neerklapba-
re planken links en rechts. Deze past heel goed 
bij het werk waar de eSprinter bij uitstek voor 
geschikt is: het bezorgen van pakjes, bood-
schappen etc. in binnensteden. Zeker, dan is de 
adviesprijs van kaal € 54.640,- ex BTW een 
forse. Je wilt hem bovendien met grotere accu, 
achteruitrijcamera met display in de binnenspie-

Mooi 
gebouwd, 

comfortabel, 
prijzig en 

inclusief een 
flinke 

optielijst
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regenereren, een automatische handrem en een 
nette afwerking met goede materialen. Maar 
een simpele radio zonder navigatie is wat mager. 
Daar staat wel een goede geluidsisolatie 
tegenover en haast overdadig veel bergvakken. 
Plus een fijn opstapje bij de achterdeuren. We 
noemden ook al even het vlotte laden bij de 
snellader: wij zagen er geregeld 85 kWh 
verschijnen. Aan een gewone laadpaal kun je 
laden met 7,4 kW: dat is weer iets te langzaam. 
Voor de brandstofuitvoeringen introduceerde 
Mercedes zojuist nieuwe diesels, een gewijzigde 
vierwielaandrijving en een heel slimme sensor-
gestuurde deur in plaats van de huidige 
schuifdeur. Als die ook op de eSprinter be-
schikbaar komt, maakt dat hem tot een nog 
betere schone stadsbesteller.

CONCLUSIE
Deze elektrische bedrijfswagen is in alles een 
echte Mercedes: mooi gebouwd, comfortabel, 
prijzig en inclusief een flinke optielijst. Dat je 
toch zoveel Sprinters ziet, onderstreept dat 
ondernemers geld over hebben voor de kwalitei-
ten. De eSprinter is goed genoeg om veel 
ondernemingen prima diensten te kunnen 
bewijzen. De medewerkers zullen er even mee 
moeten leren omgaan, want hij kan niet hetzelf-
de als zijn dieselbroers. Maar met de eSprinter 
mag je overal komen, de TCO is interessant en 
het is een uitstekend visitekaartje. Een aanrader.

gel, laadruimtepakket met ledverlichting, 
dodehoekassistent, de aangepaste snelheidsbe-
grenzer en een DAB-radio. Dan komt er nog 
een dikke 10 mille bij, ex BTW en BPM. Er 
zijn echter nogal wat fiscale stimuleringsmaat-
regelen om de inzet bereikbaarder te maken en 
ook deze bus biedt het voordeel van superlage 
onderhoudskosten. Haal je dat er helemaal uit? 
Onze adviseurs rekenen het graag samen met je 
door. Maar wie de komende jaren in binnenste-
den wil werken en kans wil maken op het 
winnen van aanbestedingen, zal wel moeten!

BEETJE KARIG
Natuurlijk is er inmiddels stevige concurrentie, 
ook van bedrijfswagens die goedkoper en ook 
uitstekend zijn. Denk aan de VW eCrafter en 
diens broer MAN TGE-e, de Renault Master 
Z.E., de Iveco Daily electric, de begin 2022 
leverbare E-Transit en ook de Maxus e-Deliver 
9. Die laatste is zelfs een stuk goedkoper en mag 
anders dan de eSprinter wél een aanhanger 
trekken. De reputatie en restwaarde van de 
eSprinter hebben echter een flink positieve 
invloed op de TCO. Toch moet wel gezegd 
worden dat de standaarduitrusting wat karig is 
en de optielijst te lang. Stoelverwarming is wel 
standaard, net als een startknop en een toets om 
de rijmodus te kiezen (standaard is E, je kunt 
ook kiezen voor de nog zuiniger E+ of voor 
Comfort). Verder flippers achter het stuur om te 

MERCEDES-BENZ 
ESPRINTER

Elektromotor en automa-
tische transmissie op de 
vooras, 116 pk/295 Nm. 
Accu 35 kWh of 47 kWh
Afmetingen: lxbxh: 609 x 
202 x 269 cm; wielbasis 
392 cm, laadruimte lxbxh 

337 x 179 x 204 cm
Massa leeg: 2.662 kg, 
aanhangergewicht nvt. 

Gemiddeld verbruik test 38 
kWh/100 km, topsnelheid 
120 km/u (of 80 resp 100 

km/u); acceleratie 0-80 
km/u: 13,8 sec.  

Prijs vanaf € 54.640,- ex 
BTW; leasetarief vanaf  

€ 799,- per maand voor 60 
mnd/10.000 km/jr excl. 

BTW
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Fysicon werd opgericht in 1996 en telt nu een 
kleine vijftig medewerkers. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in het Brabantse Oss. In 2018 werd het 
overgenomen door het Japanse Canon, bekend 
van copiers en fotoapparatuur, maar ook een van ‘s 
werelds grootste leveranciers van vooruitstrevende 
medische apparatuur. Ziekenhuizen over de hele 
wereld gebruiken de hard- en software van 
Fysicon om, zoals dat heet, workflows binnen de 
cardiologie te stroomlijnen en hun data-
uitwisseling te beheren. 
Het bedrijf produceert innovatieve medische 
technologieën op het gebied van structurele 
hartafwijkingen en medische beeldvorming. 
Denk dan aan apparatuur voor hartbewaking en 
voor de optimale uitwisseling van informatie, 
zodat een ziekenhuis waar je met een 
hartprobleem naartoe wordt gebracht over alle 
relevante patiëntinformatie beschikt en meteen 
de juiste actie kan ondernemen. Door de 
hard- en software in eigen beheer te 
ontwikkelen en te produceren, is Fysicon in 
staat om flexibel, snel en professioneel in te 
spelen op de wensen van klanten. Openheid, 
service en vertrouwen staan daarbij voorop. Op 
deze manier levert het een belangrijke bijdrage 

aan het verbeteren van de gezondheidszorg. 
Belangrijk, want hart- en vaatziekten leiden 
alleen in ons land tot jaarlijks zo’n 240.000 
ziekenhuisopnamen en meer dan 10 miljard aan 
zorgkosten. Het percentage mannen en vrouwen 
dat erdoor overlijdt, neemt gelukkig af en 
ongetwijfeld heeft de betere medische zorg en 
gegevensuitwisseling daar invloed op. Dat 
brengt ons bij Stijn van der Heijden.

EXTRA DIMENSIE
“Het is natuurlijk best bijzonder dat een relatief 
klein bedrijf zo’n belangrijke rol speelt”, zegt hij. 
“Nu wij onderdeel zijn van Canon kunnen we 
daar een extra dimensie aan geven. Je komt als 
onderdeel van zo’n organisatie toch anders 
binnen. Maar we hebben ook een goede naam, 
omdat ons uitgangspunt al sinds het begin is: 
hoe kunnen wij het leven van zorgmedewerkers 
gemakkelijker maken, zodat zij efficiënter, 
gemakkelijker en minder foutgevoelig kunnen 
werken? Zij kunnen zich daardoor meer richten 
op de patiënten. Overal in de wereld zie je dat 
het aantal mensen dat zorg nodig heeft 
toeneemt. We worden ook ouder, met alle 
gevolgen van dien. Maar de hoeveelheid 

Als je het aan je hart hebt en naar een ziekenhuis moet, mag je oprecht hopen dat ze 
er investeerden in apparatuur van Fysicon in Oss. Dan heb je in elk geval de zekerheid 

van kwaliteit bij de hard- en software. Het verbaast niet dat dit bedrijf in 2018 werd 
overgenomen door Canon Medical Systems Corporation. Het is een fraaie aanvulling 

van hun bestand aan medische bedrijven. Fysicon bestaat 25 jaar en concentreert 
zich sinds de start op de ontwikkeling en productie van apparatuur voor cardiologie. 

Daarmee bouwde het een geweldige reputatie op, die nu samen met Canon 
uitgebouwd gaat worden. Een gesprek met Stijn van der Heijden, Head of Products 

bij dit bijzondere bedrijf.

Wereldwijde topper op cardiogebied uit Oss groeit 
gestaag verder

Fysicon verbetert 
je gezondheid en 

vermindert de zorgkosten
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beschikbare middelen en medewerkers groeit 
niet evenredig mee. Dus je móet echt zaken 
beter en efficiënter organiseren. Met onze 
producten leveren wij daaraan een bijdrage en 
dat wordt ook zo gezien. Ons product QMAPP 
was voor Canon de reden om hier te komen 
praten, maar DataLinQ is wellicht nog 
belangrijker. Daarmee kan bijvoorbeeld 
pacemakerdata gestructureerd worden 
doorgestuurd naar een slimme database, waar 
alle gegevens geanalyseerd kunnen worden. Op 
databasegebied zijn er méér aanbieders, maar 
DataLinQ is iets dat niemand anders heeft. Dat 
leidt tot interessante samenwerkingen.”
Fysicon exporteert haar producten naar bijna 
alle continenten en landen ter wereld. Onze 
kracht is onze cardiospecialisatie en wij hebben 
bewezen de efficiëntie in processen enorm te 
kunnen verhogen. Je kunt permanent de 
progressie bij de patiënt bijhouden. Vroeger was 
daarvoor heel veel tijdrovend papierwerk nodig 
en wij merken dat er echt een behoefte in de 
markt is aan onze producten. 
Pacemakertechnici bijvoorbeeld kunnen er meer 
dan een derde van hun tijd mee besparen.”

DUURZAAMHEID
Als Head of Products stuurt Van der Heijden 
onder andere het team aan dat wereldwijd 

kennis overbrengt en producttrainingen geeft. 
Zij verzamelen overal weer informatie, die 
gebruikt kan worden om de positionering van 
Fysicon te versterken. Hij is bovendien 
verantwoordelijk voor marketing en maakt deel 
uit van het managementteam. 
Fysicon is al enige jaren klant bij J&T Autolease 
en Van der Heijden is zeer tevreden over de 
samenwerking. Voorheen liepen de 
verzekeringen van de auto’s elders en ook die 
zijn nu bij J&T Autolease ondergebracht. 
Fysicon heeft zo’n vijftien leaseauto’s rijden, 
waarbij aandacht voor zoveel mogelijk 
duurzaamheid steeds belangrijker wordt. “Wij 
geven onze mensen volledige vrijheid, maar we 
zien wel een duidelijke beweging richting 
elektrisch rijden. Wij gaan er als bedrijf niet 
heel dwingend mee om. Maar de leaseauto’s die 
hier recentelijk in gebruik werden genomen, zijn 
allemaal elektrisch. Mensen maken die keus 
vanwege een financieel voordeel, maar ook 
steeds meer bewust. Het past ook goed bij een 
bedrijf dat apparatuur levert om mensen in 
leven te houden en een toekomst te geven.”

VOLDOENDE GROEIRUIMTE
Dan die toekomst. Het bedrijf staat nu feitelijk 
op drie benen, met de productlijnen EVOCS 
Medical Image Communication, DataLinQ 

“Wij geven 
onze 

mensen 
volledige 
vrijheid, 
maar we 

sturen wel 
zoveel 

mogelijk 
aan op 

elektrisch 
rijden”
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geweldig om er deel van uit te maken. We 
praten met Japan over hoe we de 
cardiologiemarkt voor de komende jaren 
kunnen vormgeven. Dat is superinteressant. We 
hebben veel vrijheid. Bij een ander Nederlands 
bedrijf dat door Canon werd overgenomen, Old 
Delft, zie je dat ze nu echt helemaal Canon zijn. 
Dat kan hier op termijn ook gaan gebeuren, 
maar laten we eerst alles goed op elkaar 
afstemmen en samen nog beter worden. Dus dat 
kan voor ons ook een kwestie van jaren zijn.”

Cardiac Rhytmn Management en QMAPP 
Hemodynamic Monitoring. In alle gevallen 
gericht op de cardiologie en op een zo goed en 
snel mogelijke data-uitwisseling. Is dat 
voldoende gezond voor de toekomst, kún je op 
drie benen blijven staan of wordt er ook gedacht 
aan andere apparatuur, andere specialisaties? 
Van der Heijden: “Er zit nog voldoende 
groeiruimte in deze drie producten en ja, 
daarop kunnen wij uitstekend staan. Voor 
QMAPP duren de registratie- en 
certificeringsprocessen per land soms jaren en je 
moet steeds het hele proces opnieuw door. Maar 
ben je eenmaal binnen, dan kan de markt erg 
interessant zijn. Het betekent dat wij hier kijken 
naar een potentiële markt en dan alle stappen 
gaan zetten om bijvoorbeeld over twee jaar de 
verkoop te kunnen starten. Daar is nog veel 
groei mogelijk. Bij DataLinQ zien we ook dat 
in heel veel markten de druk op de medische 
staf aan het toenemen is en dat er steeds meer 
vraag naar ons systeem komt. De komende 
jaren kunnen wij daarom nog flink groter 
worden.”
Dat groeien gebeurt nu dan onder de vlag van 
het Japanse Canon-concern, dat hard bezig is 
om haar wereldwijde marktpositie verder uit te 
bouwen. Laatste vraag: gaat dat nog voor 
veranderingen zorgen? “Wij vinden het 
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Het gezegde ‘It grows on you’ bleek zeer van toepassing op de Audi Q4 40 e-tron. 
Wij reden eerder de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq iV 80, beide ook met 

achterwielaandrijving, 204 pk en 77 kWh accu. Ze komen technisch grotendeels 
overeen met de Q4 40 e-tron. De eerste kilometers was er niet veel verschil te 

merken, maar gaandeweg bleek het wel degelijk een ándere auto. De Skoda Enyaq 
had vrijwel alle opties en kostte € 61.700,-. Dat is voor een Skoda veel geld. De Audi 

miste wat voorzieningen die je wél voor zijn prijs verwacht, stond voor € 62.367,- in de 
prijslijst en maak je hem zo compleet als de Skoda, dan komt er nog een paar mille bij. 

Toch gingen wij hem steeds fijner vinden. Maar het is een kwestie van smaak en 
behoefte aan status of je de Audi zijn geld waard vindt.

Audi Q4 40 e-tron Advanced Edition

Dit is de fijnste
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Auto’s als de Hyundai Ioniq 5, de Kia 
EV6, Ford Mustang Mach-E en de 
Tesla Model Y bieden voor minder of 

voor ongeveer evenveel geld vergelijkbare 
kwaliteiten. Toch ga je absoluut flink wat Q4 
e-trons in het verkeer zien, zelfs al moet je 
momenteel op sommige uitvoeringen lang 
wachten. Wij Nederlanders houden namelijk 
van Audi. De eerste elektrische auto van het 
merk, de Audi e-tron, is zwaarlijvig, prijzig en 
niet zuinig. Toch is ook díe populair. Om het 
merk hangt een zweem van status heen, die 
maakt dat de knip ervoor opengetrokken wordt. 
Want status is vaak belangrijk. 

KASSA
Natuurlijk is het slim van Volkswagen om onder 
verschillende merknamen en dito imago’s 
grotendeels dezelfde auto’s te bouwen. Massa is 
immers kassa. Dus worden voor modellen als de 
VW ID.3 en ID.4, de Skoda Enyaq, de Cupra 
Born en de Audi Q4 e-tron dezelfde 
elektromotoren, accupakketten en bodemplaten 
gebruikt. Ook veel andere onderdelen zijn 

uitwisselbaar. Qua carrosserie (4.59 m) en 
wielbasis (2.76 m) is de Audi vrijwel even groot 
als de ID.4 en Enyaq. Ook de techniek komt 
grotendeels overeen. Maar is het een aangeklede 
en te dure ID.4 of echt een betere auto? Naar 
ons idee is de Skoda mooier afgewerkt en van 
een beter navigatiesysteem voorzien. Maar de 
Audi vonden we, ondanks een soms wat 
bonkerige achteras (te grote wielen), fijner rijden 
en meer uitstraling hebben. Speelt het budget 
een rol, dan doe je met de ID.4 en Enyaq iV 
echter geen mindere keus. 

BEETJE STAR WARS
Met zijn uiterlijk weet de Q4 zich zeker te 
onderscheiden. Aan de voor- en achterkant oogt 
hij wat smaller en hoger dan de andere twee en 
de zijkant toont erg veel lijnen en vormen, maar 
het geheel komt goed over, zeker in het fraaie 
Geysir Blau van de testauto. Opvallend is de 
grote grijze gesloten grille. Herkenbaarheid, 
uitstraling en ‘Uberholprestige’ zijn belangrijk. 
De Q4 e-tron is er als SUV en als Sportback 
met een wat aflopende achterkant. We zagen 

Audi-rijden 
heeft zo z’n 
prijs... Dat 
vergeet je 
echter al 

snel achter 
het stuur, 

want de Q4 
e-tron rijdt 

serieus 
lekker
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PLUS EN MIN
Volgens Audi is de software voor de Q4 e-tron 
door henzelf ontwikkeld, waardoor alles nog 
sneller en beter zou moeten functioneren. Heel 
eerlijk: daar hebben we niets van gemerkt. Alles 
werkte gewoon prima, ook de head-up-display 
met Virtual Reality, die onder andere 
navigatiepijlen op de voorruit projecteert. Daar 
wen je vlot aan en dan wil je niet meer zonder. 
Overigens bieden Kia en Hyundai dat ook. 
Alles is grafisch wel net wat mooier dan bij de 
familieleden, maar de navigatie toonde weer 
niet, zoals in de Skoda, de laadpalen onderweg 
mét laadcapaciteit. Zo heeft dus elk model zijn 
eigen kwaliteiten. Jammer is wel dat de 
spraakbediening van de Audi nog niet 
voldoende ontwikkeld is. Vrijwel geen enkel 
commando werd begrepen. Maar gelukkig 
hadden we Carplay en dat werkt altijd top. Ook 
iets tegenvallend vonden we de werking van het 
beperkte autonoom rijden. Net als de Skoda 
Enyaq schaatst de Q4 tussen de witte lijnen en 
stuurt hij te heftig. Ook dat kan beter. Verder 
loopt de Q4 e-tron qua laden achter bij de 
Hyundai Ioniq 5, de Kia EV6 en het Tesla 
Model Y. Waar de Skoda Enyaq standaard met 
11 kilowatt kan laden aan een laadpaal of 
wallbox, komt de minst dure versie van de Q4 
(de 35) niet verder dan 7,4 kilowatt. Vreemde 
besparing. Snelladen gaat beter: 100 kW 
DC-laden is standaard en bij de sterkere Q4 40 

mensen op onze auto echt positief reageren, al 
kwam dat ongetwijfeld ook door het zoemende 
geluid dat hij produceert. Een beetje Star Wars. 
De Sportback met zijn iets lagere 
luchtweerstand komt overigens net wat verder 
op een acculading, maar is ook een paar mille 
duurder. Open je de portieren, dan ziet de auto 
er ook vanbinnen écht anders uit dan zijn 
familieleden. Hij heeft een echt 
instrumentenpaneel, dat veel informatie biedt 
en een ander multimediascherm. De wat 
drukke belijning van de buitenkant zie je 
binnenin wel terug. Er is gelukkig veel aandacht 
besteed aan gebruiksgemak. Je kunt 
bijvoorbeeld Lane Assist, die behoorlijk op de 
besturing ingrijpt, met een toets op de 
linkerstuurkolomhendel gemakkelijk uit- en 
inschakelen. Daarvoor hoef je dus niet diep in 
het grote centrale scherm te graven. Er zijn ook 
aparte toetsen voor bijvoorbeeld de 
stoelverwarming en klimaatregeling. Het 
optionele schuifdak bedien je echter wél weer 
met een veegtoets. Dan vraag je je werkelijk af: 
waarom toch? De materialen vonden we iets 
tegenvallen, met vrij veel hard, deels ge re cy cled 
kunststof en krasgevoelige pianolak. Dat is 
minder Audi dan we gewend zijn. Wel geniet je 
van erg veel ruimte voorin en achterin, van 
goede stoelen en veel opberg- en bagageruimte. 
En je kunt met deze elektrobolide een 
aanhanger van 1.000 kg trekken.
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achtervering op grote hobbels wat doorslaan, 
dat deed iets afbreuk aan het comfort. Neem de 
auto met standaardwielen, dan vangen de 
hogere banden dat op en rijd je prettiger. Fijne 
bijkomstigheid van de motor achterin en de 
achterwielaandrijving is dat ook deze Q4 net 
als de Enyaq en ID.4 erg kort draait. En: je 
kunt bij mooi weer en rustig rijden echt 
rekenen op zo’n 450 km aan actieradius. Ook 
dat doet hij dus goed. Gemiddeld zagen we 
doorgaans tegen de 20 kWh/100 km op de 
instrumenten. Niet superzuinig, maar passend 
bij het formaat auto. Nog wat opmerkingen: 
ook deze Q4 e-tron is klaar om te rijden zodra 
je bent ingestapt. Zet je de knop van de 
‘transmissie’ in B, dan regenereert de auto 
sterker bij het remmen. One pedal-rijden is 
echter niet beschikbaar, je moet echt zelf 
remmen. En net als zijn broertjes of zusjes 
heeft ook deze Q4 geen ‘frunk’ voorin voor 
bijvoorbeeld de laadkabel. 

CONCLUSIE
Al met al is dit een prettige auto, die qua 
afwerking niet in alles Premium is, maar wel 
dat imago heeft en dat ook uitstraalt. Hij is 
duurder dan zijn concurrenten en dat wordt niet 
overal waargemaakt, maar we zeiden het al: een 
Audi bezorgt je status en dat doen sommige 
andere minder. Als dat je de meerprijs waard is, 
heb je hier een erg fijne en goede auto aan.

en Q4 50 quattro is het 125 kilowatt. Dat is niet 
zo goed als sommige andere, maar er is prima 
mee te leven. Opladen gaat behoorlijk vlot.

BEHOORLIJK RAP
Dat brengt ons op de motorisering. Er zijn vier 
versies van de Q4 e-tron SUV: de 35 met 125 
kW/170 pk, de gereden 40 met 150 kW/204 
pk, de 45 quattro met 195 kW/265 pk en de 50 
quattro met 220 kW/299 pk. Die laatste is 
behoorlijk rap (0-100 km/u in 6,2 sec), maar 
kies je hem als Sportback in de topuitvoering, 
dan zit je al op 72 mille. De prijslijst start bij  
€ 48.155,- voor de Q4 35 e-tron Edition. Maar 
al is de standaarduitrusting zeker niet karig 
meer, veel staat op de optielijst, dus wil je een 
uitrusting die past bij het niveau van de auto, 
dan kruis je zomaar nog voor 5 mille extra aan. 
En dan nog word je qua voorzieningen minder 
verwend dan bij veel concurrenten. Audi-rijden 
heeft zo z’n prijs... Dat vergeet je echter al snel 
achter het stuur, want de Q4 e-tron rijdt serieus 
lekker. Hij is door het gewicht niet supersnel 
met z’n 204 pk, maar wel prettig vlot (0-100 
km/u in 8,5 sec). Je kunt kiezen voor 
vierwielaandrijving, variabele besturing en 
elektrisch instelbare dempers, maar echt nodig 
heb je dat allemaal niet. De auto is mooi stil, 
stuurt goed en voelt ook in snelle bochten 
betrouwbaar. Dat hij ruim 2.000 kg weegt, 
merk je zelden. Wij vonden alleen de 

AUDI Q4 40 E-TRON
Elektromotor op de ach-

terwielen, 150 kW/204 pk, 
accucapaciteit bruto 82 
kWh, traploze overbren-
ging. Lengte 4588 mm, 

breedte 1865 mm, hoogte 
1632 mm, massa 2.050 kg, 
aanhanger geremd 1.000 

kg. Acceleratie 0-100 
km/u 8,5 sec; A-label. 
Prijs Audi Q4 e-tron 

vanaf € 48.155,- incl. BTW, 
testauto ca € 62.367,-. 

Leasetarief Audi Q4 e-tron 
vanaf € 499,- excl. BTW bij 

60 mnd/10.000 km/jr.
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ATTRACTIEVE NIEUWKOMER
De Marvel R concurreert met auto’s als de 
VW ID. 4, de Ioniq 5, de Kia EV6 en de 
Skoda Enyaq iV. Hij zet daar goede prestaties, 
heel veel uitrusting en scherpe prijzen 
tegenover. MG Motors heeft het zelf over 
consumentenprijzen (inclusief BTW) tussen 
de € 40.000,- en € 50.000,-. De Marvel R 
Electric wordt dus leverbaar met keuze uit 
twee aandrijfvarianten (AWD en RWD) en 
drie uitvoeringen (Comfort, Luxury en 
Performance). Hij biedt een Vehicle-to-Load-
systeem, waardoor de boordaccu energie kan 
leveren voor bijvoorbeeld het opladen van de 
e-bike.  Hij kan ook een aanhanger trekken, 
tot 750 kg. Het uiterlijk is gelikt en straalt 
allure uit. Binnen valt het enorme centrale 
display van 19,4 inch op voor het MG iSmart-
infotainment dat serieus veel informatie biedt. 
De auto beschikt over alle ADAS-systemen en 
heeft, afhankelijk van de uitvoering, 
voorzieningen als een panoramadak, 
stoelverwarming, 19-inch wielen en een 
warmtepomp. Het enige minpunt is wellicht 
de bagageruimte achter, die door de achterin 
geplaatste motoren een inhoud van 357 liter 
heeft. Dat is minder dan bij een Skoda Enyaq 
bijvoorbeeld, maar hij biedt wel weer een 
Frunk voorin. 
Al met al een attractieve nieuwkomer waarmee 
je veel andere EV’s en brandstofauto’s kunt 
plagen, met een prima kwaliteitsniveau, ruimte 
en veel value for money.  

MG klinkt en was Engels, maar is 
tegenwoordig op-en-top Chinees, 

gebouwd door de Shanghai Automotive 
Industry Corporation (SAIC), de grootste 
autofabrikant van China en de nummer twaalf 
in de wereld. SAIC besloot dat MG het merk 
werd waarmee het de sprong naar Europa ging 
maken. Er werd een Europese organisatie voor 
opgericht, die in Amsterdam zetelt, en er 
werden distributeurs van naam aangesteld. 
Intussen werd hard gewerkt aan modellen die 
nog beter kunnen concurreren. Dat leidde tot de 
nieuwe, ronduit attractieve MG Marvel R. 
Deze wordt gebouwd op een honderd procent 
elektrisch platform met een wielbasis van 2.800 
mm en een accu van bruto 70 kWh. Er zijn 
twee ‘motorversies’. De eerste heeft twee 
elektromotoren die de achterwielen aandrijven 
en 180 pk en 410 Nm ontwikkelen. De tweede 
heeft liefst drie motoren, waarvan één op de 
vooras. Daarmee is deze MG een elektrische 
4x4 met 288 pk en 665 Nm aan koppel. Ook al 
is de auto flink groot (467 cm) en geen 
lichtgewicht (zo’n 2.000 kg), met die 288 pk 
sprint hij in 4,9 seconde van stilstand naar 100 
km/u en de top is 200 km/u. De gewichts-
verdeling is fif ty fif ty en mensen die al 
uitgebreider met de Marvel R reden, roemen 
zijn comfort en stuurgedrag. Denk qua verbruik 
aan ca. 20 kWh/100 km en een bereik van reëel 
zo’n 300-350 km. De auto kan met 11 kW aan 
een wallbox laden en haalt 125 kW bij de 
snellader. Dat is prima.  

MG Motor Europe koos heel slim voor de Van Mossel Automotive Groep als 
Nederlandse distributeur voor haar modellen. Die groep begon met de volledig 

elektrische en zeer betaalbare MG ZS en maakte daar snel een bekend gezicht op 
onze wegen van. Vervolgens kwam de iets grotere plug-in hybride MG EHS. En 

binnenkort gaan we de nóg iets grotere MG Marvel R steeds vaker zien. Er komt nog 
meer, zoals een stationcar, maar de Marvel R is de lekkerste!

MG Marvel R, prijs en 
leasetarief n.n.b

MG Marvel R
De lekkerste 
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brandstofmotor, waardoor het verbruik laag 
blijft. Je moet 1 op 20 kunnen halen. Bij een 
massa van 1.510 kg is het gecombineerde 
vermogen van 143 pk niet overdadig, maar de 
Arkana is er vlot genoeg mee. Een 8-traps-
automaat is standaard en je kunt in iets minder 
dan 11 seconden van stilstand naar 100 km/u 
versnellen. Vanbinnen valt vooral het staande 
beeldscherm op. Je bedient er het audio-, 
communicatie- en navigatiesysteem mee. Je 
kunt bij het rijden kiezen uit verschillende 
rij-modi die echt invloed hebben op de 
rijbeleving. In Sport, bijvoorbeeld, voelt de auto 
echt sportiever aan. Renault heeft de Arkana 
sowieso een wat dynamisch karakter 
meegegeven. Dus wie in de markt is voor een 
leuk sturende en behoorlijk betaalbare 
benzineauto met een karakteristiek uiterlijk, 
maakt hiermee een prima keus. Je zit weliswaar 
wat hoog, zoals in een SUV, maar de 
rijeigenschappen zijn die van een vlotte coupé. 
Natuurlijk kun je deze auto niet echt 
vergelijken met de vaak opzichtige en altijd erg 
prijzige Duitse SUV Coupés, maar je rijdt 
luxueus en modieus voor een fractie van hun 
prijs. Slim bezig! 

Helemaal nieuw is de Arkana niet. Hij werd 
aanvankelijk in Rusland gepresenteerd, op 

een onderstel dat ook bij Dacia wordt gebruikt. 
Voor het verwende West-Europa ontwikkelde 
Renault een geheel nieuwe Arkana op een 
moderner platform. Dat hebben ze goed gedaan, 
want de ruimte achterin de Arkana is 
vergelijkbaar met die van een SUV van hetzelfde 
formaat met een hoekiger koetswerk. De 
bagageruimte is laag en diep. Dankzij de grote 
achterklep is hij bovendien goed toegankelijk. 

DYNAMISCH KARAKTER
De Arkana is leverbaar vanaf € 32.390,-, in de 
uitvoeringen Zen, Intens en R.S. Line. De 
laatste is de duurste: € 37.290,-. Eenvoudigere 
versies kun je extra aankleden met pakketten, 
zoals navigatie op de Zen. De verschillen zitten 
hem dus puur in de uitrusting, want de 
techniek is altijd dezelfde. De typeaanduiding 
van de Arkana is E-Tech Hybrid 145, met een 
combinatie van een 1.6 liter benzinemotor en 
een elektromotor plus een kleine accu. De 
benzinemotor laadt de accu bij. Bij lage 
snelheden kun je elektrisch rijden en rijd je 
harder, dan ondersteunt de elektromotor de 

Jaren geleden bracht het Koreaanse Ssangyong als eerste een SUV Coupé uit. Het 
merk werd uitgelachen, maar zie nu: merken als BMW, Audi en Mercedes-Benz 
leveren allemaal SUV Coupés uit, waarbij geld vaak een grotere rol speelt dan 

goede smaak. Zo’n combinatie van een SUV en een coupé is dus niet nieuw. Maar 
na de mislukking bij Ssangyong was de SUV Coupé alleen voorbehouden aan 

‘premium’ merken. Volvo gaat er tussenin zitten met de C40 en Renault levert nu de 
Arkana, die een bijzonder uiterlijk combineert met prettige eigenschappen en een 

heel gewone prijs.

Renault Arkana E-Tech  
Hybrid 145 vanaf € 
32.390,- incl. BTW;  
leasetarief bij 60 

mnd/10.000 km/jr vanaf  
€ 425,- excl. BTW.

Renault Arkana
Modieus en bereikbaar
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De EV6 moet zo rond deze tijd in de 
dealershowrooms arriveren. Hij heeft, 

zoals gezegd, grotendeels dezelfde techniek als 
de Hyundai Ioniq 5. Beide zijn louter als 
elektrische auto ontwikkeld en hebben dezelfde 
bodemsectie met achterwielaandrijving of 
vierwielaandrijving. Dat is anders dan bij de 
bestaande Hyundai Ioniq en de Kia Niro, die 
als hybride, plug-in hybride en EV leverbaar 
zijn. De prijzen beginnen bij € 44.595,-. Je kunt 
kiezen uit twee accuformaten van netto 58 kWh 
of 77,4 kWh, uit achterwiel- of vierwielaandrij-
ving en uit vier vermogens: 169 pk, 229 pk, 325 
pk of, jawel, 585 pk. Dat laatste dan in de Kia 
EV6 GT, die volgend jaar komt, een absoluut 
powerhouse die in 3,5 sec naar 100 km/u kan 
knallen. Inderdaad, de Tesla Model 3 Perfor-
mance wordt als dé concurrent gezien. 
De EV6 is de eerste Kia die op het nieuwe 
E.GMP-platform wordt gebouwd. Belangrijk 
daarbij is vooral dat de elektrische installatie op 
800 Volt werkt in plaats van de gebruikelijke 
400 Volt. Daardoor kan de EV6, net als de 
Hyundai Ioniq 5, met bijna 250 kW snelladen. 
Onder optimale omstandigheden betekent het 
dat je in 18 minuten van 10% op 80% zit. Aan 
een gewone wallbox laadt je driefase met 11 
kWh. 

BEGERENSWAARDIG
Wij zouden, net als bij de Ioniq 5, opteren voor 
een versie met grote accu en achterwielaandrij-
ving, de EV6 Plus of EV6 GT-Line. Die eerste 

biedt de beste combi van power (229 pk), 
actieradius (WLTP 528 km) en prijs, vanaf € 
55.805,-. De GT-Line, met héél veel uitrusting, 
kost drie mille meer. Je kunt deze vergelijken met 
de Audi Q4 e-tron, die ook in dit blad beschre-
ven wordt. Die is echter duurder, minder luxueus 
en laadt minder snel. Vierwielaandrijving maakt 
de EV6 qua weggedrag nog safer, maar hij wordt 
er ook zwaarder en duurder van en de actieradius 
neemt af. 
Het opvallende is dat de Hyundai Ioniq 5 op 
foto’s kleiner lijkt dan in werkelijkheid en de 
Kia juist groter. Hij is minder avant-gardistisch, 
maar zal vermoedelijk ook iets minder snel 
verouderen. Dankzij een wielbasis van 2,9 m en 
korte overhangen voor en achter kan de EV6 
zich qua binnenruimte meten met auto’s uit 
grotere segmenten. Voorin en achterin zit je top, 
dashboard en afwerking zijn van hoge kwaliteit 
en niets ontbreekt, zeker niet in de GT-Li-
ne-uitvoering. De auto is ook lekker slim. Als 
het tijd wordt om te laden, word je bijvoorbeeld 
dankzij dynamische POI’s en realtime informa-
tie snel en efficiënt naar het dichtstbijzijnde 
laadstation geleid. Is dat een IONITY-station, 
deels eigendom van Kia, dan biedt dat EV6-rij-
ders in 2022 toegang tot het Europese netwerk 
van snellaadstations voor € 0,29 per kWh.  
Autoweek vond bij de eerste rij-impressie dat de 
Kia EV6 bizar veel waar voor het geld biedt. 
Dat delen wij van harte! De Kia EV6 is zonder 
twijfel een van de meest begerenswaardige 
nieuwe auto’s van dit jaar!

Kia EV6 vanaf € 44.595,- 
incl. BTW; leasetarief per 

maand bij 60 maan-
den/10.000 km/jr vanaf  

€ 489,- excl. BTW

Met de Kia EV6 konden wij nog niet rijden, zoals dat wél met broertje Hyundai Ioniq 5 
mogelijk was. Beide merken van Hyundai Motor Company hebben een zeer 

verschillende marketing en productie. De Kia komt daardoor wat later beschikbaar dan 
de Hyundai. De auto’s verschillen overigens meer van elkaar dan je zou denken. De 

EV6 is veelbelovend en dus waren we er graag een blokje mee om gegaan. Maar we 
hebben hem wel al uitgebreid kunnen bekijken!

Kia EV6 
Inspirerend 
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afwerking doet niet meer onder voor die van 
goede Oosterse en Europese modellen, het 
interieur is ultraminimalistisch, maar de 
voorzieningen zijn top en na een kwartiertje 
wennen voelt alles normaal en natuurlijk aan. 
Hij is razendsnel, je haalt in praktijk gemakke-
lijk 470 km, de laadruimte is mega. De Model 
Y deelt 75% van de onderdelen met de Model 
3. Ze hebben dezelfde wielbasis, maar omdat 
de Y de hoogte benut, is de beenruimte 
achterin veel beter. Het dashboard heeft geen 
knoppen, achter het stuurwiel zijn geen 
klokken te vinden en zelfs luchtroosters of een 
dashboardkastje zijn niet zichtbaar aanwezig. Je 
bedien alles via het mega display. De software 
wordt ‘over the air’ en zonder gedoe steeds 
verbeterd. Camera’s rondom bewaken en 
informeren je, alle ADAS-assistenten doen 
hun werk zonder dat je het merkt en je telefoon 
dient als ‘contactsleutel’.
De Model Y heeft wel een relatief stug onder-
stel. Dat vermindert het comfort, maar geeft je 
als bestuurder alle vertrouwen. Laden kan bij 
alle publieke laadpunten, de Model Y kan in 
theorie met 250 kW opladen. 
Zo biedt de auto in alle opzichten innovatie. 
Jammer dat de prijs zo hoog is. We zullen er niet 
snel tienduizenden van zien, zoals van de Model 
3. Maar de Young Urban Professionals die de 
overstap kúnnen maken, gaan dat zeker doen.

De Model Y wordt voor Europa binnenkort 
in nota bene Duitsland gebouwd, maar die 

fabriek is nog niet operationeel en dus komen de 
eerste Model Y-exemplaren uit de Tesla-fabriek 
in China. Zo ook ‘onze’ Model Y, een Long 
Range van € 64.000,- in optioneel rood metallic 
van € 2.300,- met eveneens optionele 20” velgen 
(ook € 2.300,-). Er is een nog snellere Perfor-
mance-versie die zes mille duurder is en op 
termijn komt er ook een eenvoudiger model met 
alleen achterwielaandrijving. De Long Range 
heeft motoren voor en achter, een WLTP-bereik 
van 507 km, een top van 217 km/u en een 
acceleratie van 0-100 km/u in 5 sec.

INNOVATIE
Anders dan eind 2019 toen er tienduizenden 
Model 3’s werden uitgeleverd, is de markt nu 
totaal anders, zijn de prijzen hoger en is er veel 
meer concurrentie. Wij reden naar Tesla in een 
BMW iX3 die ons zeer positief verraste, maar 
in de gereden versie 75 mille kost en 2.260 kg 
weegt. Stap je dan in de Model Y, dan is dat 
echt een stap van de oude in de nieuwe wereld. 
Daar waar anderen vaak een groot multimedia-
scherm plaatsen en de actieradius verhogen met 
grote, zware accu’s, bouwt Tesla een compleet 
ander soort auto. Weinig mensen zullen hem 
mooi vinden, maar praktisch en ruim is hij wel. 
Je stapt prettiger en hoger in dan in ‘3’, de 

Als er één merk is waar elke andere autofabrikant op jaagt, dan is het wel het 
Amerikaanse Tesla, geleid door de excentrieke Elon Musk. Hij is de luis in de pels van 
alle andere fabrikanten, die stuk voor stuk veel later met de ontwikkeling en bouw van 

elektrische auto’s begonnen en Tesla maar niet weten in te halen. Nu introduceert 
Tesla de auto die alle voorgaande in de schaduw moet stellen, de op de Model 3 

gebaseerde Model Y. Is dat opnieuw een kaskraker?

Tesla Model Y vanaf  
€ 64.000,- incl. BTW;  

leasetarief bij 60 
mnd/10.000 km/jr vanaf  

€ 742,- excl. BTW.

Tesla Model Y
Het wachten waard
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Ford gaat hem van meet af aan leveren met 
verschillende motoren, lengte- en 

hoogtevarianten en zelfs als chassis-cabine, met 
een maximaal toelaatbaar gewicht van 3,5 tot 
4,5 ton. Hij heeft standaard een bruikbare 
accucapaciteit van 68 kWh voor een beoogde 
WLTP-actieradius van 317 km. Andere 
kenmerken: een motor van 135 of 198 kW (269 
pk!), een koppel van 430 Nm, laadvermogens 
tot 1.758 kg voor de gesloten bestelwagen en 25 
varianten. Ook mooi: voor een maximale 
productiviteit op locatie kunnen bestuurders 
kiezen om stroom te exporteren via de 
ProPower Onboard-functie, die maximaal 2,3 
kW levert uit de standaard stroomaansluitingen 
in de cabine en de laadruimte. Daarmee kun je 
van alles van stroom voorzien. Overigens moet 
je de accu met 115 kW kunnen snelladen. Dat is 
mooi vlot.

BIJ DE TIJD
Ford biedt de E-Transit aan in twee 
uitrustingsvarianten: Ambiente en Trend. De 
Ambiente heeft onder meer Electronic Air 
Temperature Control, SYNC 4 met 12-inch 
touchscreendisplay, Keyless Start, verwarmbare 
stoelen, Quickclear-voorruit en verwarmbare en 
elektrisch bedienbare spiegels, plus actieve 

connectiviteit met een FordPass Connect 
Modem, een levenslang abonnement op 
FordPass Pro en een jaar lang toegang tot het 
FordPass-laadnetwerk. De Trend-variant heeft 
extra features die de veiligheid verhogen en de 
bedrijfskosten verlagen, zoals het Ford 
Connected Navigation System, Cruise Control, 
Pre Collision Assist met Pedestrian Detection, 
Lane Departure Warning, Lane-Keeping Aid en 
parkeersensoren voor en achter. Mooi is ook 
Reverse Brake Assist, met een camera en 
sensoren om voetgangers, fietsers en obstakels te 
detecteren bij het achteruitrijden en een 
360-camera die op het dashboarddisplay in 
vogelperspectief zicht biedt op de omgeving. Het 
SYNC 4-infotainmentsysteem werkt op een 
12-inch scherm en je bedient er niet alleen 
multimedia en navigatie mee, maar ook de 
klimaatregeling. Verder is de spraakherkenning 
volgens Ford verbeterd en is dankzij gegevens uit 
de ‘cloud’ de navigatie beter in staat om de 
snelste route voor je uit te stippelen. Het systeem 
blijft helemaal bij de tijd dankzij OTA-updates. 
Ford biedt een service-interval van één jaar met 
een onbeperkt aantal kilometers en een garantie 
van acht jaar en 160.000 km voor alle elektrische 
hoogspanningscomponenten. De concurrentie 
heeft redenen om zich zorgen te maken!

Ford E-Transit, prijs en 
leasetarief n.n.b.

In het voorjaar van 2022 gaat Ford de elektrische Transit leveren. Daar is het concern 
best laat mee: alle andere grote automerken leveren immers al elektrische versies van 
hun bedrijfswagens. Bij Mercedes-Benz wordt zelfs keihard gewerkt aan een eigen 
elektrisch platform voor de volgende generatie eSprinter. Toch stelt Ford met enige 
bravoure dat de E-Transit de nieuwe maatstaf wordt wat betreft productiviteit, prijs-

prestatieverhouding en gebruikservaring.

Ford E-Transit
Bekend en toch 

opzienbarend nieuw
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Je zult maar net voordat de coronapandemie het hele land platlegt je nieuwe 
bedrijfsnaam en uitstraling presenteren. Dat overkwam Isero B.V. als gespecialiseerde 

ijzerwarengroothandel én dienstverlener voor bouwprofessionals en technische 
diensten. Mensen naar de vestigingen halen, was ineens onmogelijk. Dus het is u 

vergeven als u de bedrijfsnaam niet meteen herkent. Maar daarin komt snel 
verandering... 

IJzerwarengroothandel groeit als kool, maakt bouwen 
efficiënter en stimuleert duurzaamheid

Dit is Isero!
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Toer, joviaal en no-nonsense zoals je 
dat in zo’n bedrijf ook verwacht, laat 
trots eerst het enorme magazijn van 
Isero zien. Zoals dat vaak gaat, 

begint dat al krap te worden, terwijl het pand er 
nog maar net staat. Natuurlijk moet vervolgens 
zijn bijzondere naam opgehelderd worden. “De 
voornaam Toer komt van mijn zusje. Zij had erg 
gehoopt op een zusje, dus ik was een 
teleurstelling. Om die te verwerken, gebruikte 
ze een ezelsbruggetje: broertje Toertje. En zo 
bleef het. Ik ben tot dusver nog maar één andere 
Toer tegengekomen. Mijn achternaam komt uit 
het noorden van het land. Ik moet mijn naam 
wat vaker spellen, maar ach, het heeft wel wat”, 
vertelt hij lachend. 

NUMMER ÉÉN
Isero is, als gememoreerd, snel gegroeid. 
Oterdoom is gepokt en gemazeld in de 
leasebranche. Hij moest op enig moment bij zijn 

werkgever weg, trad in dienst bij een 
ijzerwarengroothandel en verhuisde mee naar 
wat nu dan Isero heet. “Om je een idee van die 
groei te geven: toen ik hier in 2018 
wagenparkbeheerder werd, waren er 225 auto’s. 
Nu, drie jaar later, zijn het er 425. Dat komt 
door zowel overnames als eigen groei. We 
komen feitelijk voort uit Gerritse IJzerwaren in 
Woerden. De naam Isero wordt gevoerd sinds 
september 2019. Wij zijn ondertussen de 
nummer één van de ijzerwarengroothandels van 
het land en we groeien zeker nog verder.” 
Moedermaatschappij Grafton in Ierland zit in 
hetzelfde vak, dus die weet hoe het eraan 
toegaat en hoe belangrijk schaalgrootte is. Isero 
heeft ruim 150.000 artikelen in het 
assortiment, waarvan 50.000 direct uit voorraad 
leverbaar zijn. Dankzij een fijnmazig 
distributienetwerk, eigen chauffeurs, snelheid, 
betrouwbaarheid én het zorgvuldig nakomen 
van afspraken kan het de juiste spullen, op de 
juiste tijd en op de juiste plaats leveren. Denk 
dan aan hang- en sluitwerk, gereedschap, 
ijzerwaren en bevestigingsmiddelen, 
werkkleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (pbm’s). Feitelijk staat 
de wens van de klant, vrijwel zonder 
uitzondering bouwprofessionals, altijd centraal. 
En uiteraard helpt de groei van de bouw bij de 
groei van Isero. 

HOT TOPIC
“Het is echt zo dat als het met de bouw goed 
gaat, dat ook voor ons geldt”, zegt Oterdoom, 
die verantwoordelijk is voor de totale en 
toekomstgerichte mobiliteit van het bedrijf. 
“Wij maken gebruik van de meest 
uiteenlopende voertuigen, van vrachtwagens via 
bestelwagens tot personenauto’s en van huur via 
eigen bezit tot lease. Het beheer daarvan is een 
forse klus. Ik schrijf ook mee aan autoregelingen 
en als er een bedrijf is overgenomen, probeer ik 
uiteraard uniformiteit in het wagenpark aan te 
brengen. Daarbij is er in de autowereld de 
laatste vijf jaar meer veranderd dan in de dertig 
jaar daarvoor. Omdat het wagenpark zo 
gegroeid is, moet je steeds meer nadenken over 
de vraag hoe je het jezelf gemakkelijker kunt 
maken. Dat is een doorlopend proces. We staan 
nu aan de vooravond van weer een grote stap, 
samen met J&T Autolease. Onze mensen 
kunnen binnenkort via een inlog zelf binnen de 
leasemogelijkheden hun auto gaan kiezen en 
uitrekenen. Dat levert mij veel tijdwinst op. Die 
tijd kan ik dan weer gebruiken voor 
bijvoorbeeld schadebeheer. En voor extra 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid, 
want dat is een ‘hot topic’ hier. We moeten echt 
voorsorteren op de dingen die komen gaan.” 

“Feitelijk 
staat de 

wens van de 
klant áltijd 
centraal”
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gewonnen. We wachten dus met smart op 
bussen met een wat groter bereik, dan kunnen 
we verder. En we moeten nu alvast voorsorteren 
op nieuwe regels in bijvoorbeeld gemeenten en 
steden die al heel snel geen diesels meer in het 
centrum toestaan. Er gebeurt dus heel veel. 
Door de recente overnames heb ik nu te maken 
met negen leasemaatschappijen. Dat is niet te 
doen. Vorig jaar hebben we een tender 
uitgeschreven en daar kwamen J&T Autolease 
en een collega als beste uit. Dus we vragen nu 
bij twee leveranciers een prijs op en de 
goedkoopste heeft hem. Maar er is meer dan 
alleen een lage prijs: ook partnership, 
meedenken en advies spelen een grote rol. En 
op dat gebied ben ik met J&T Autolease 
superblij. Weet je, ik heb dertig jaar bij een 
leasemaatschappij gewerkt. Mij hoeven ze niets 
meer te vertellen. Maar het contact met hen 
loopt geweldig, zeker met de accountmanager 

MINDSET
Hij vervolgt: “Wij hebben hier nu zes 
Volkswagen E-Crafters rijden, een eerste 
generatie elektrische bus waarvan het bereik 
echt nog te klein is. Volkswagen is ons merk en 
de Crafter is de ‘backbone’ van ons bedrijf. 
Neem je een actuele bus met een grotere accu, 
dan gaat die ten koste van het laadvermogen. 
Dus wij kijken heel actief naar betere 
mogelijkheden, op waterstof, hybride of 
elektrisch. En ook naar aanpassing van de 
bezorgroutes. Onze vestiging in Leiden is al 
helemaal geëlektrificeerd en dat gaan we de 
komende tijd meer zien. Maar we hebben een 
Crafter op de Zuid-Hollandse eilanden, die 
rijdt 80.000 km per jaar. Dan is elektrisch 
kansloos. Het gaat echter niet alleen om het 
inzetten van andere voertuigen, ook de mindset 
moet anders. Als de bestuurders het leuk vinden 
en er goed mee omgaan, hebben we veel 

ISERO VERGROENT STEEDS SNELLER
Isero was een van de eerste bedrijven in 
ons land dat een elektrische Volkswagen 
Crafter voor bestelwerk inzette. Dat paste 
volledig bij de duurzaamheidsfilosofie van 
de organisatie. Maar het bedrijf wil 
koploper blijven. Daarom wordt samen 
met leasepartner J&T Autolease actief 
gewerkt aan zo snel mogelijke verdere 
verduurzaming van het wagenpark. 
Daarbij wordt niet alleen actief gekeken 
naar wat er nu kan en gevraagd wordt, 
maar ook wat er de komende jaren zowel 
aan voertuigen als aan beperkingen op ons 
afkomt. Steeds meer steden gaan immers 
hun centrum sluiten voor distributie met 
brandstofauto’s. Dus worden er nu al 
plannen gemaakt voor meerdere jaren, 
zodat de voorsprong behouden blijft.
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met wie ik nu samenwerk. Het klikt gewoon, 
ze hebben de zaakjes op orde. De 
efficiencyslag die wij nu met hen gaan maken 
gaat ons veel opleveren. Bij het nieuwe 
programma, waarbij onze mensen zelf hun 
personenauto kunnen calculeren, is er sprake 
van vrije merkkeus binnen vijf budgetten en 
vier brandstofsoorten. Voor elk budget en elke 
brandstofsoort is er een norm en een maximale 
CO2-uitstoot. De norm mag je als eigen 
bijdrage iets overschrijden, de CO2 niet. Dus 
kies je bijvoorbeeld een schuifdak en neemt de 
CO2-uitstoot daardoor toe, dan kan dat niet. 
Wij stimuleren met de regelgeving een keus 
voor een echte hybride of een elektrische auto. 
De normen daarvoor zijn wat ruimer. Ik heb 
uitgezocht dat Isero en J&T Autolease al 
dertig jaar zaken met elkaar doen. Dat zegt 
eigenlijk alles. Ik wil daar nog wel wat jaren 
aan toevoegen.”
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RAZENDSNELLE MANNEN
Weet u hoeveel mannen zich ooit tot Formule 1-wereldkampioen bekroonden? 
Sinds het ontstaan van de Grand Prix zijn er dat slechts 33. Formule 
1-commentator Maurice Hamilton schetst in de herziene editie van het boek 
Formule 1: De wereldkampioenen de verhalen van alle kampioenen uit de 
F1-wereld aan de hand van biografieën, exclusieve citaten en historische 
interviews. Fotografen Bernard en Paul-Henri Cahier brengen dit 240 
pagina’s tellende eerbetoon aan F1-kampioenen tot leven dankzij hun 
prachtige foto’s. 
Prijs: € 29,99 / www.kosmosuitgevers.nl

Minnaar en Bach
De Nederlandse pianist Hannes Minnaar nam in augustus 2020 
Bachs Aria mit verschiedenen Veränderungen op in de 
Waalse Kerk in Amsterdam. Bach zou de dertig variaties 
in opdracht voor de klavecinist Johann Gottlieb 
Theophilus Goldberg geschreven hebben. Vandaar dat 
het werk ook wel de Goldbergvariaties genoemd 
wordt. Het muziekstuk, dat 81 minuten en 58 
seconden duurt, past net op één cd. Op de bonus-cd 
speelt Minnaar Gedanken zu Bach van de Nederlandse 
componist Daan Manneke. 
Prijs: € 20,- / www.hannesminnaar.com

Aston Martin in blokjes? 
De James Bond Aston Martin DB5 van Lego® is een 
must-have voor alle fans van 007, autoliefhebbers en 

Lego®-masters. Deze authentieke en realistische replica van 
de Aston Martin DB5 uit 1964 is voorzien van allerlei 
Bond-gadgets, zoals de bekende schietstoel, roterende 
nummerplaten, machinegeweren aan de voorkant en 

bandensnijders aan de wielen. De bouw van dit pronkstuk is 
de ideale bezigheid tijdens lange winteravonden, om alleen 

of samen aan te puzzelen. Afmetingen: 10 x 34 x 12 cm. 
Prijs: € 169,99 / www.lego.com

Terug in de tijd
De oudste privécollectie automobielen ter wereld bevindt zich 

in het Louwman Museum in Den Haag. Ontdek er 275 
meesterwerken uit de geschiedenis van de automobielsector 

en ervaar hoe technologie en design de voorbije 150 jaar 
veranderd zijn. Naast authentieke automobielen herbergt het 

museum collecties miniaturen, affiches, trofeeën en 
memorabilia. Geopend van di t/m zo van 10 tot 17 u. 

Prijs: € 16,- (volwassene), € 8,- (kind) / 
www.louwmanmuseum.nl

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag vijf exemplaren 
van Goldberg Variations weg

geven. Kans maken op deze prijs? 
Mail dan voor 15 december 

naar www.jentautolease.nl/win



Al 40 jaar hét huis 
van keukens
Uw nieuwe keuken moet u ervaren, zien en voelen. Naast de eigen Mandemakers 

collectie en Mandemakers Individual, vindt u bij ons ook topmerken zoals Barletti, 

Siematic en de exclusieve vtwonen collectie. Met onze eigen granietfabriek en de 

nieuwste apparatuur hebben wij altijd de laatste trends in huis. 

In onze inspirerende showrooms vindt u alles wat u kunt bedenken, maar vooral 

waar u nooit aan heeft gedacht. Onze showroom is open op afspraak. Plan uw 

afspraak eenvoudig op mandemakers.nl

Ontdek alle keukentrends 
bij Mandemakers

ST I J L

Modern
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Aan tafel!
We hebben het gemist en nu is het nóg kostbaarder: samen 
tafelen. Geniet van een gezellige, culinaire avond met de 
omkeerbare grillplaat Princess Raclette Pure 8. De luxe 

afwerking in bamboe maakt van dit toestel voor vier tot acht 
personen een eyecatcher op tafel. De gegoten aluminium 

grillplaat kan langs beide kanten gebruikt worden. Aan de ene 
zijde is de plaat geribbeld, aan de andere vlak met een 

antiaanbaklaag. Bakoppervlak: 41,8 x 23 cm.
Prijs: € 68,01 / www.fonq.nl

Piekfijne baard
Dankzij deze zevendelige baardverzorgingsset 
van LB Products ziet je baard er altijd piekfijn 

uit. Stijl je baard met de handgemaakte 
antiklitkam of baardborstel uit massief hout. De 
baardolie van organische ingrediënten voorkomt 
een jeukende huid en bevordert de baardgroei. 
Gebruik de baardbalsem als de finishing touch. 
In de handige opbergtas zitten een schaartje en 
giftbox verborgen. Het perfecte cadeau voor wie 

zijn baard graag verzorgt. Iedereen toch? 
Prijs: € 33,95 / www.123beard.com 

Wie (niet) zoekt, 
die vindt

Met de komst van de Apple 
AirTag hoef je niet langer te 

zoeken naar verloren spullen. Dat 
doet de AirTAg voor je. Hang de 
AirTag in deze smaakvolle leren 
sleutelhanger en vind je (auto)

sleutel zo terug. Verkrijgbaar in 
acht verschillende kleuren. 

Prijs: € 39,- / www.apple.com 

SCHAPENVACHT
Met deze comfortabele pantoffel van Warmbat zijn koude 

voeten verleden tijd. Het Merino-wol aan de binnenzijde van 
de pantoffel is afkomstig van Australische schapen en werkt 
vochtregulerend. De afwerking in suède geeft de pantoffel 

een stijlvolle look. Voor mannen en vrouwen. Verkrijgbaar in 
maat 36 t/m 48. 

Prijs: € 49,95 / www.warmbat.nl 

WARM EN KOUD
Drink je koffie in stijl met deze set handgeblazen 
koffieglazen van Maxxo. Het dubbelwandige glas 

houdt je drankje langer warm. Of koud. Dankzij de 
dubbele glazen wand zullen ijsblokjes namelijk 

minder snel smelten. De glazen zijn krasbestendig en 
kunnen in de vaatwasmachine. Set van twee 

ristrettoglazen (80 ml), twee espressoglazen (80 ml) 
en twee doppioglazen met schotel (100 ml). 

Prijs: € 37,92 / www.fonq.nl



Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2022 (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. 
De prijzen zijn per persoon (p.p.), o.b.v. twee personen in een standaardkamer, excl. administratiekosten (1-3 personen € 14,50, 4+ personen € 24,50 per boeking)  

en stads- en toeristenbelasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Unieke & voordelige arrangementen96% van de klanten beveelt ons aan Méér dan 10 jaar dé specialist

Boek via Voordeeluitjes.nl/persoonlijk of bel naar 0900 66 777 88 (25 c/m)

Help ons weer winnen!Help ons weer winnen!Help ons weer winnen!Help ons weer winnen!Help ons weer winnen!Help ons weer winnen!Help ons weer winnen!Help ons weer winnen!
Ga naar Voordeeluitjes.nl, breng uw stem uit 

& maak kans op leuke prijzen!

Boutique Hotel Ter Zand Grand Hotel Ter Duin

Burgh-Haamstede | Zeeland | Nederland

Van al onze provincies is Zeeland hoog favoriet, 
vooral als het gaat om de mooie stranden, de vele 
zonuren en het verse lekkers uit zee. Met leuke 
korting overnachten in een van onze mooie hotels 
in Burgh-Haamstede? Wij zeggen: goed idee! Wat 
dacht u van het Boutique Hotel Ter Zand, dat op 
loopafstand van zowel het centrum als de zee 
gelegen is? Geniet in het restaurant of op het 
fi jne zonneterras van lekkere, Zeeuwse gerechten 
en bijpassende wijnen. Huur een fi ets bij het 
hotel voor een fi jn rondje door het veelzijdige 
Schouwen-Duiveland!   

Oók in kustplaats Burgh-Haamstede bevindt zich 
het Grand Hotel ter Duin, op zo’n twee kilometer 
van het brede zandstrand. Dit sfeervolle hotel in 
Burgh-Haamstede belooft persoonlijke service, 
luxe en comfort. U beleeft hier dankzij de luxe 
wellnessfaciliteiten, de gezellige inrichting en de 
lekkere maaltijden een relaxte vakantie.        

3-daags 
logies ontbijt arrangement

3-daags 
diner arrangement

2x overnachten 
2x uitgebreid 
ontbijtbuff et 
Gratis gebruik wellness- en 
fi tnessfaciliteiten van Grand 
Hotel ter Duin
Gratis WiFi

Welkomstdrankje
2x overnachten 
2x uitgebreid 
ontbijtbuff et 
1x 3-gangendiner
Gratis gebruik zwembad, 
sauna, stoombad, fi tness
en meer...

89,00* 99,00*
p.p. p.p.
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Vanaf nu te koop bij de ANWB
Er komt best veel kijken bij de aanschaf van een laadpaal voor thuis. 
Welk laadvermogen past bij jouw auto? Welke laadpaal is het meest 
geschikt? Wij helpen je kiezen.

✓ Ruim 40% goedkoper dan publiek laden
✓ Laad tot 10 keer sneller dan via een normaal stopcontact  
✓ Prijzen met installatie vanaf €1.525

Bekijk de keuzehulp op anwb.nl/laadpalen

ANWB Laadpalen

Nieuw!
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