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Als u plaatsneemt in de Volvo V90 R-Design Business Sport valt de schitterende 
ruimte om u heen meteen op. Het Scandinavisch design zorgt voor rust, alle 
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bevat sportieve R-Design in- en exterieurkenmerken met o.a. 18" velgen, sport-
chassis, 12.3" digitaal instrumentenpaneel, elektrisch verstelbare contourstoelen 

met geheugenfunctie en geperforeerd nappaleder. De 190 pk (140 kW) benzine-
motor met 8-traps automaat zorgt voor maximaal rijplezier en Intellisafe Surround 
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Persoonlijk Volop uitdagingen
U had uiteraard al gezien dat de uitstraling van J&T Autolease grondig is 
vernieuwd, met een gewijzigd logo, andere kleuren en een eigentijdse 
website. Ook dit magazine is iets aangepast. Dit alles onderstreept onze 
positie binnen International Car Lease Holding (ICLH) als 
merkonafhankelijke hoogwaardige leasepartner voor klanten in 
Nederland, België en Duitsland. Er wordt in ons geïnvesteerd en wij 
willen ambitieus groeien in aantal klanten en in klantenwaardering. In 
het verleden eindigde J&T Autolease in tevredenheidsonderzoeken veelal 
in de top 3. Nu wij ‘ons huis’ op orde hebben en een sterk team van goede 
mensen opbouwden, willen wij die hoge klasseringen terug. U leest daar 
meer over in een interview met Armand van Veen, algemeen directeur 
ICLH, en met mij, verderop in dit blad.
Het is weer een lezenswaardig magazine geworden. Wij vinden het 
prettig om ook op deze manier contact met u te hebben en onze 
waardering daarvoor uit te drukken. De artikelen onderstrepen o.a. de 
kennis van zaken die wij in huis hebben op het gebied van bestelwagens 
en elektrische auto’s (en uiteraard combinaties daarvan). Ook daarmee 
onderscheiden wij ons. 

U weet ongetwijfeld dat het brandstofverbruik en de emissie van auto’s 
werden gemeten via de zogeheten NEDC-testcyclus. En dat de BPM die 
de overheid incasseert, was gebaseerd op de resultaten daarvan. Omdat 
het verbruik in de praktijk vaak aanzienlijk hoger was dan bij de tests, 
werd een nieuwe testmethode ontwikkeld. Deze WLTP-test (‘Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure’) wordt dit najaar officieel van 
kracht. Hij leidt tot afwijkende verbruiksresultaten en emissies en daar 
moet de BPM op worden afgestemd. Dat is een hele klus, ook omdat van 
veel auto’s nog niet alle testresultaten er zijn. Bovendien komt niet elke 
auto zoals de fabrikant dat wenst door die test heen. Daarom is van 
sommige merken en modellen de productie 
(tijdelijk) gestopt, om bijvoorbeeld motoren aan te 
passen. Als u nu net zo’n auto als nieuwe leaseauto 
wilt gaan rijden, kan dat even lastig zijn. Onze 
adviseurs zullen hier optimaal op inspelen en er 
alles aan doen om u goed mobiel te houden. Dat 
geldt ook voor het reageren op een andere 
ontwikkeling, namelijk de schaarste aan batterijen 
bij enkele autofabrikanten, met leveringsproblemen 
tot gevolg. Volop uitdagingen dus, waarbij u als 
gezegd op ons kunt blijven rekenen. Tussendoor is 
er natuurlijk nog de ‘grote’ vakantie. Namens ons 
hele team: rijd veilig, ontspan, geniet en kom samen 
met de uwen weer behouden thuis. En gaat er 
onderweg onverhoopt iets mis: wij houden de wacht.

Remco van Lotringen
Commercieel directeur J&T Autolease 
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Pas op poep
Voorjaar en zomer betekenen altijd 
dat auto’s extra vuil worden door 
plakkerige troep uit bomen en door 
vogelpoep. Bij de huidige 
watergedragen autolakken kan 
vooral die vogelpoep heel snel op de 
lak invreten. En dat krijg je bijna 
niet weg. Bij inlevering van de auto 
aan het eind van de leasetermijn kan 
dat ertoe leiden dat er delen van de 
auto opnieuw gespoten moeten 
worden, met kosten tot gevolg. 
Daarom het advies om de auto 
geregeld schoon te (laten) maken en 
vogelpoep zo snel mogelijk te 
verwijderen. Bovendien, een frisse 
en schone auto rijdt toch gewoon 
lekkerder?

Aantal 
elektrische auto’s 
groeit snel
De groei van 60 procent van het aantal 
puur elektrische auto’s in Nederland in 
een jaar tijd toont aan dat de EV begint 
aan te slaan. Afgelopen januari stond 
de teller op 22.000 volledig elektrische 
auto’s. 60 procent meer dan in januari 
2017. Worden elektrische auto’s en 
plug-in-hybrides bij elkaar opgeteld, dan 
komt het cijfer in april uit op 124.058 
auto’s. Intussen is het aandeel volledig 
elektrisch daarin ook verder toegenomen. 
Eind april stonden er al 25.998 exempla-
ren op kenteken. In totale aantallen is het 
ten opzichte van het wagenpark en de 
nieuwverkoop nog niet zoveel, maar het 
gaat snel oplopen. Ook het aantal laadpa-
len in ons land groeit. Op dit moment zijn 
er rond de 36.000 stuks openbaar toe-
gankelijk. Daarin zitten dus niet de eigen 
laadmogelijkheden bij mensen thuis of 
bij bedrijven. De afgelopen vijf maanden 
zijn er bijna drieduizend laadpunten bij ge-
komen. Het aantal snellaadstations ligt al 
boven de 750. De J&T Autolease-EV-dag 
van 28 juni is uiteraard een onderwerp 
waar wij in ons volgende magazine op 
terugkomen.

NIEUWE MOBILITEIT VOOR ZUIDZORG
Enkele jaren geleden stonden wij stil bij de overdracht van een flink aantal 
Volkswagen Ups aan thuiszorgorganisatie Zuidzorg. Recentelijk werd de vloot 
vernieuwd en uitgebreid en daar hoort uiteraard opnieuw een plaatje bij. Zuidzorg 
is de enige zorgaanbieder in Zuidoost-Brabant die gespecialiseerd is in het leveren 
van zorg achter de voordeur. Dagelijks ontvangen meer dan 10.000 mensen de 
warme zorg van hun gespecialiseerde teams. Die dienstverlening wordt door de 
cliënten erg gewaardeerd. Bij Zorgkaart Nederland werd Zuidzorg vorig jaar 
gewaardeerd met een 8,9. Wij zeggen daar voorzichtig bij: mede dankzij de 
betrouwbare Ups van J&T Autolease.
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Cindy, vertel eens iets meer over 
jezelf?
“Ik ben 45, getrouwd, moeder van twee 
kinderen, ik woon hier in de buurt en in 
mijn vrije tijd sport ik graag. 
Verzekeringen is al enkele tientallen jaren 
mijn specialiteit. Ik werkte ruim 
tweeëntwintig jaar bij een 
assurantieadviseur, een volmachtkantoor, 
en op een gegeven moment was ik echt aan 
nieuwe uitdagingen toe. Die uitdagingen 
vond ik drie jaar geleden hier. Een heel 
dynamische omgeving rond auto’s, maar 
ook veel behoefte aan mijn specifieke 
ervaring. Ik begon met het beheer van alle 
schadeverzekeringen voor de hele groep. 
Dat was best een klus, door de snelle groei 
en ook de overstap naar een andere 
verzekeraar. Maar dat kregen we voor 
elkaar. Op een gegeven moment vertrok de 
teamleider schadeverzekeringen en die 
functie heb ik toen overgenomen. Onze 
afdeling telt met mij erbij negen mannen 
en vrouwen. Wij ‘doen’ de volledige 
schadeafwikkeling voor J&T Autolease en 
het bevalt mij zeer.”

Waar bestaat je werk uit?
“Uit het aansturen van 8 mensen, het 
beheer van de assurantieportefeuille, het 
zorgen voor een goede sfeer, het 
optimaliseren van processen en het 
onderhouden van de contacten met sales.  
Vooral de procesoptimalisatie vraagt 
momenteel flink wat van mijn tijd. Maar 
daar zetten we mooie stappen mee, die 
uiteindelijk goed zijn voor zowel het 
bedrijf als onze klanten.”

Wat maakt dit bedrijf anders dan 
andere? 
“Er gebeurt hier heel veel en er wordt snel 
gehandeld. We hebben geen ellenlange 
processen. Er kan doorgaans direct 
geschakeld worden. Dat is erg plezierig. 
En we hebben erg goede eigen 
schadebedrijven, dus schades worden snel 

en optimaal binnen de eigen organisatie 
hersteld. Dat werkt fijn.”

Kom je rare of leuke dingen in het 
contact met klanten tegen? 
“Het meeste klantencontact verloopt via 
mijn collega’s, de teamleden. Ik kom erbij 
als er echt gekke dingen gebeuren. Zo 
hebben we een keer meegemaakt dat een 
medewerker van een relatie opzettelijk 
een aanrijding veroorzaakte om zijn 
vriend een financieel voordeel te geven, 
maar we zijn hier niet gek en hebben dat 
snel getackeld.” 

Wat is in je werk je grootste 
uitdaging? 
“Zoals ik eigenlijk al aangaf: een optimale 
mix realiseren van efficiency en 
klantgerichtheid en die combineren met 
een positieve instelling en veel werkplezier 
bij mijn team. Want dat merkt de klant, 
zorgt voor meer klanttevredenheid en 
uiteindelijk voor de beste resultaten.”

Hoeveel werk je?
“Ik werk nu 36 uur per week, vijf dagen, 
waarvan twee dagen parttime, en per 1 
juli wordt het 38 uur. Mijn jongste kind 
gaat naar het voortgezet onderwijs, 
waardoor ik iets meer tijd heb voor al het 
werk. Want er is genoeg te doen.”

Wil je iets aan klanten meegeven 
dat het contact nog prettiger 
maakt? 
“Ook als je maar een kleine schade hebt: 
gewoon melden. Dan weten we ervan en 
kunnen we kijken of en wanneer wij die 
schade herstellen. Lever je aan het eind 
van de leaseperiode je auto in met schades 
die niet bekend zijn, dan kost het 
repareren je geld. Dat is vervelend. Dus 
zorg ervoor dat wij niet verrast worden en 
je daardoor uiteindelijk zelf ook niet 
verrast hoeft te worden. Dat is voor 
iedereen prettiger.”

Medewerkers van J&T Autolease belicht
Als u mensen van J&T Autolease aan de telefoon heeft of met hen mailt, is het wel 
zo leuk als u wat meer over hem of haar weet. Dat maakt het contact persoonlijker. 

Daarom belichten wij in elk magazine een medewerker. Deze keer Cindy van de Braak, 
manager assurantiën en schade.
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AUDI E-TRON
De E-tron die Audi op 30 augustus voorstelt, is de eerste volledig 
elektrische SUV van het merk en de eerste productieauto ter wereld met 
‘virtuele buitenspiegels’. De auto moet volgens de WLTP-cyclus ruim 400 
kilometer ver kunnen komen. Heel bijzonder is dat hij leverbaar wordt 
met ‘virtuele buitenspiegels’: camera’s in plaats van zijspiegels. Hun beeld 
wordt weergegeven op OLED-schermen in de overgang van het portier 
naar het dashboard. De auto krijgt hierdoor een lagere luchtweerstand 
en is minder breed. Tot voor kort waren dergelijke moderne zijspiegels 
niet toegestaan. Vanaf eind 2018 staat de Audi E-tron bij de Nederlandse 
dealers. Begin 2019 wordt hij leverbaar, vanaf goed € 80.000,-.

MERCEDES-BENZ EQ A UIT FRANKRIJK 
Mercedes-Benz gaat in het Franse Hambach 
een compacte elektrische auto bouwen. Het 
investeert daarin een half miljard euro. Het 
concern had al fabrieken in Bremen en in de 
Amerikaanse staat Alabama aangewezen als 
productielocaties voor de EQ C, de eerste 
volledig elektrische SUV van het merk. 
Daimler bouwt in Hambach momenteel de 

Smart Fortwo (dicht en open) én de elektrische 
EQ-versie daarvan. Officieel omschrijft 
Daimler de nieuwe EV die het in Hambach 
gaat bouwen als ‘een elektrische compacte auto’ 
van Mercedes-Benz. Insiders weten dat het gaat 
om de al in conceptvorm getoonde EQ A. Het 
concern wil omstreeks 2022 tien volledig 
elektrische auto’s leveren.

Mercedes- 
Benz gaat 

in het 
Franse 

Hambach 
een  

compacte  
elektrische 

auto  
bouwen

Inductieladen
Bij BMW kun je binnenkort je plug-in-hybride auto opladen 
zonder die aan de stekker te hangen. ‘BMW Wireless 
Charging’ is een optie voor de BMW 530e iPerformance, 
die eerst in Duitsland leverbaar zal zijn. Daarna rolt BMW 
het systeem uit in andere landen, waaronder bij ons.
Het bestaat uit de ‘GroundPad’, die in bijvoorbeeld de 
garage kan worden geïnstalleerd, en een ‘CarPad’ onder 
de auto, die de elektriciteit opvangt. Prijs: € 3.330,-. 
De ‘GroundPad’ wekt een magnetisch veld op en in de 
‘CarPad’ ontstaat een elektrische stroom die de accu van 
de auto oplaadt. De accu van een 5-serie is hiermee in 
ongeveer 3,5 uur opgeladen. 
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PEUGEOT 508 
Peugeot brengt met de nieuwe 508 een geavanceerde 
vierdeurscoupé en een ‘lifestyle’ SW-combi met de kwaliteiten 
om succes te kunnen boeken. Er komen reguliere en Blue 
Lease-versies. De vanafprijs van € 37.690,- geldt voor de 508 
BlueHDi 130 met 6-bak als Blue Lease Active. Dan heb je 
een mooie, grote en betaalbare auto voor de deur, met veel 
veiligheidsvoorzieningen, adaptieve cruisecontrol, parkeerhulp, 
achteruitrijcamera, navigatie en een bestuurdersstoel met 
AGR-label. Je kunt ‘m ook kiezen met 180 pk PureTech-ben-
zinemotor met 8-trapsautomaat voor € 41.290,-. Daarboven 
zitten de versies Allure en Blue Lease GT Line met o.a. 130 en 
160 pk diesels. De nieuwe Peugeot 508 verschijnt in septem-
ber in de showroom, de fraaie SW volgt in januari/februari.

FORD FOCUS
De nieuwe Ford Focus, vanaf juli bij de dealers, is een van de 
belangrijkste nieuwe auto’s van dit jaar. Want succesvol, 
betaalbaar en bekend om de goede rijkwaliteiten. Het gaat om 
een compleet nieuwe auto. De prijslijst start vanaf € 23.795,- voor 
de vijfdeurshatchback Trend Edition met 100 pk driecilinder. De 
Wagon is duizend euro duurder. Deze is al mooi compleet, maar 
Ford mikt vooral op succes met de Trend Edition Business met 
groter beeldscherm, cruisecontrol en parkeersensoren en de 
ST-Line Business. Die laatste heeft ook een ‘Embedded Modem’, 
waarmee allerlei slimme functies via een app worden 
aangestuurd. Deze ST-Line Business is er vanaf € 27.565,-. Wie 
100 pk niet genoeg vindt, kan een 125 pk of 150 pk motor 
bestellen. Dieselen kan vanaf € 26.373,- in de 1.5 EcoBlue Trend 
Edition met 95, 120 of 150 pk. Strakke prijzen voor strakke 
auto’s die zeker een succes gaan worden. 

Citroën C5 Aircross
In januari 2019 verschijnt bij de Citroën-dealers de C5 Aircross. 
Deze 4,5 meter lange en 1,84 meter brede SUV heeft dezelfde 
technische basis als de Peugeot 308, 3008, 5008, Opel 
Grandland X en DS 7 Crossback. Achterin worden drie losse 
stoelen toegepast, die individueel neer te klappen en te 
verschuiven zijn. Interessant is de toepassing op alle versies van 
zogeheten ‘Progressive Hydraulic Cushions’: schokdempers die in 
combinatie met zachte stoelen enigszins het bekende 
‘vliegendtapijtgevoel’ van hydropneumatisch geveerde Citroëns 
terugbrengen. Het instapmodel heeft de 130 pk 1.2 PureTech 
driecilinder met zesbak. Ook is er een 180 pk sterke 1.6 met 
8-trapsautomaat, een 130 pk diesel of een 180 pk diesel met 
automaat. De C5 Aircross komt er ook als plug-in-hybride, die 
elektrisch zo’n 60 kilometer kan afleggen. Prijzen volgen nog.

Kia 
Net als Mercedes-Benz onderstreept Kia dat de 
dieselmotor nog kansen heeft. Het komt met een 
EcoDynamics+-diesel in de iets vernieuwde Sportage, 
met een mild-hybrid-aandrijflijn met 48 volt 
elektromotor. De auto bewijst zijn voordeel tijdens het 
accelereren. Ook kan de motor eerder worden 
uitgeschakeld om extra brandstof te besparen. Kia’s 
EcoDynamics+-technologie is compact van bouw en 
kan betaalbaar worden aangeboden. Hij kan 
gemakkelijk in bestaande modellen worden toegepast en 
wordt ook in de nieuwe Ceed verwacht. Volgens Kia 
levert het een reductie van de CO₂-uitstoot op van 4 
procent volgens WLTP-cyclus. Eind dit jaar verwacht 
Kia ook de elektrische Niro te introduceren, met 64 
kWh accupakket. Interessante auto!
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Het zal u niet ontgaan zijn dat J&T Autolease een compleet nieuwe 
uitstraling heeft: een nieuw logo, onderscheidende kleuren, een 
fraaie en actuele website. Moedermaatschappij International Car 
Lease Holding (ICLH) is met haar wagenpark van zo’n 70.000 

voertuigen (en groeiend) qua omvang de derde leasemaatschappij in 
ons land. 

Armand van Veen en Remco van Lotringen 
over J&T’s nieuwe koers

Dezelfde mensen, 
nieuwe look
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Vorig jaar werd besloten om onder de 
vlag van ICLH met vier labels in de 
markt actief te zijn: Van Mossel 

Autolease, Van Mossel Shortlease & Rent, 
DirectLease en J&T Autolease. In J&T 
Autolease werd flink geïnvesteerd en sinds kort 
zijn er de bijbehorende nieuwe uitstraling en 
een aangescherpte marktbenadering. Reden 
voor een gesprek met Armand van Veen, 
algemeen directeur International Car Lease 
Holding, en met Remco van Lotringen, 
commercieel directeur J&T Autolease.
Zo’n uitgebreide huisstijlaanpassing, inclusief 
een volledig nieuwe website, is geen klusje dat je 
even tussendoor doet. Niet qua werk en niet qua 
kosten. Het onderstreept het vertrouwen dat 
International Car Lease Holding, de onderne-
ming van Eric Berkhof van de Van Mossel 
Automotive Groep en Ben Mandemakers van 
de Mandemakers Groep, in de toekomst van 
J&T Autolease als onafhankelijk kwaliteitsbe-
drijf heeft. Natuurlijk speelt de positieve 
ontwikkeling van de leasemarkt ook een rol. In 
verschillende media kon je de laatste tijd lezen 
dat ‘de leasemarkt’ dankzij de betere economie 
fors is aangetrokken. Met enkele tientallen 
procenten zelfs. In Tilburg spraken we de twee 
mannen die dagelijks de kar trekken.

Heren, logische eerste vraag: hoe 
tevreden is ICLH met de marktpositie en 
groei?
Armand van Veen glimlacht en zegt: “Dat is 
een vraag voor mij. Wij zijn zeker niet on-
tevreden. Het jaar 2017 was goed en 2018 is 
prima gestart. De markt groeit inderdaad en 
daar gaan wij méér dan in mee. Een deel van 
de algemene groei komt door private lease. 
Daarin zijn wij met DirectLease en Van 
Mossel Privé Lease succesvol. Ook de zakelij-
ke markt ontwikkelt zich heel positief. Onze 
autonome groei gaat lekker en er zijn recente-
lijk nog wat overnamen geweest, waardoor wij 
bijvoorbeeld in en rond Amsterdam nog wat 
sterker werden. Met Van Mossel Autolease 
Amsterdam en invulling van de driehoek 
autobedrijf, leasebedrijf, schadebedrijf, 
waardoor je klanten totaal kunt ontzorgen. 
Ook in het buitenland groeien we. Wij hebben 
nu in Duitsland vestigingen van DirectLease 
en J&T Autolease en in België is J&T Auto-
lease de snelst groeiende partij in de markt. 
Dat willen wij nog wat verder uitbouwen.”

En hoe staat het met de bedreigingen?
“Daar draai ik niet omheen, die zijn er ook. 
Met name de WLTP-emissienormen, die deels 
tot meer BPM en hogere prijzen leiden, en de 
teruglopende vraag naar diesels, met de 

bijbehorende restwaardeproblematiek. Maar 
wie een recente diesel rijdt, kan overal komen 
en rijdt zuinig en schoon. Laten we dat vooral 
niet vergeten. Realiseer je ook dat de emissie 
van diesels de laatste paar jaar ontzagwekkend 
is verbeterd en nog verder zal verbeteren. Een 
goede diesel blijft een verantwoorde keuze.”

Dat brengt ons bij J&T Autolease, want 
daar is een van de focusonderwerpen 
juíst de elektrische auto.
Remco van Lotringen: “Wij merkten dat 
klanten steeds meer behoefte hebben aan 
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J&T Autolease is binnen International 
Car Lease Holding relatief klein en het 
had ook opgenomen kunnen worden 
binnen Van Mossel Autolease. Vanwaar 
de investering in een nieuwe toekomst?
Armand van Veen: “Na de overname door Van 
Mossel/ICLH is er een tijdje met J&T 
Autolease niet zoveel gebeurd. Er gingen 
mensen weg. Zoals Remco vertelde, zakte de 
waardering wat in. Het initiatief om regiokan-
toren dichtbij klanten te hebben, werd inge-
haald door de actualiteit. Daarvoor hebben we 
de Van Mossel Autoleasebedrijven overal in 
het land. Maar J&T Autolease is in België erg 
succesvol en in ons land hebben wij absoluut 
meer potentieel. Er rijden hier toch zo’n 
tienduizend auto’s van klanten, die bewust 
voor J&T Autolease kozen en die ons hun 
vertrouwen gaven. Binnen onze groep past een 
universele maatschappij, die qua service hoog 
scoort en die een aantal specialisaties heeft. 
Daarom besloten wij om dat verder te gaan 
uitbouwen. Dan moet je ook investeren. En 
dat gebeurt. Vandaar de nieuwe uitingen, die 
eigentijdser en frisser zijn. Wij geven er een 
duidelijk signaal mee af. In België en Neder-
land is J&T Autolease echt goed in bestelwa-
gens, in aanbestedingen en in kennis van 
zaken op elektrisch gebied. Wij hebben 
slimme, betrokken adviseurs. En wij zijn ook 
in Duitsland actief. Met dat alles onderschei-
den wij ons.”  
Remco van Lotringen vult aan: “Wij hebben 
klanten die bijvoorbeeld twintig auto’s in 
Nederland hebben, enkele in België en een 
paar in Duitsland. Die hebben bij ons één 
aanspreekpunt en we kunnen ook alles op één 
factuur zetten. Dat is uniek. Wij richten ons 
niet op heel grote bedrijven, maar op de 
ondernemingen die voor de grote partijen te 
klein zijn. En voor de kleine te groot. Die 
kunnen wij echt toegevoegde waarde bieden. 
Wat ons ook behoorlijk bijzonder maakt, is dat 
wij al ruim 32 jaar bestaan en ISO-9001:2015 
gecertificeerd zijn. International Car Lease 
Holding BV heeft meer dan 70.000 auto’s in 
de portefeuille. Dat geeft ons een enorme 
inkoopkracht. De combinatie van persoonlijke 

goede advisering over vooral twee categorieën 
auto’s: bestelwagens en elektrische auto’s. 
Daarom besloten wij daar extra aandacht aan 
te besteden, naast uiteraard alle gebruikelijke 
leaseactiviteiten. De kennis hebben wij in huis, 
dus in die vraag vanuit klanten voorzien wij 
graag. Wij zijn een algemene leasemaatschap-
pij, niet merkgebonden en gericht op het 
bieden van zeer goede en persoonlijke service. 
Daarmee willen wij ons echt onderscheiden. 
Onze goede reputatie op het gebied van 
klanttevredenheid zakte de afgelopen jaren iets 
weg door minder continuïteit in de begeleiding 
van klanten. Wij hebben weer een goed, hecht 
team opgebouwd en wij willen zo snel moge-
lijk opnieuw tot de top worden gerekend. Dat 
lukt als je supertevreden klanten hebt. Daar 
werken wij dus hard aan.”

“Het is inderdaad een 
ongelooflijk dynamisch 
bedrijf dat snel groeit 

en stappen zet die echt 
uniek zijn”

Armand van Veen
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louter met auto’s. Wij houden ons niet met 
mobiliteitsbudgetten bezig. Dat is puur 
administratief en wij richten ons juist op 
auto’s, maar we helpen ook graag bij het 
vinden van andere mobiliteitsoplossingen.  
Dat kunnen fietsen zijn, deelauto’s of privé-
leaseconstructies. Armand zei het al: wij 
denken pragmatisch en praktisch. Dus zorgen 
wij er graag voor dat klanten ook op dit gebied 
optimaal geadviseerd en ondersteund worden. 
Daar is merkbaar behoefte aan en daarmee 
gaan we groeien.”

dienstverlening, flexibiliteit en gunstige 
inkoopcondities maakt J&T Autolease tot een 
meer dan aantrekkelijke leasepartner. Dat gaan 
wij nu beter vertellen en uitbouwen.”

Op de website kwam ik een nieuwe 
term tegen: Eco Lease. Wat is dat?
Remco van Lotringen: “Wij zijn mede succes-
vol doordat we personenauto’s en bedrijfswa-
gens volledig naar de wensen van klanten 
kunnen afleveren, dus inclusief bestickering en 
de indeling en uitvoering van laadruimtes. Dat 
wij elk merk en elk type auto kunnen leveren, 
spreekt ook aan. Verder  hebben wij ons zeer 
verdiept in milieuvriendelijke leaseoplossingen 
en verduurzamingstrajecten bij bedrijven. Dat 
noemen wij Eco Lease. Het is een specialisme 
waarmee wij onze relaties eveneens heel goed 
kunnen ondersteunen, zo merken wij. Dit 
soort diensten maken ons echt onderschei-
dend. In combinatie met de stabiliteit van onze 
teams moet dat er uiteraard ook toe leiden dat 
klanten graag klant blijven en geen aanleiding 
hebben om elders te gaan kijken.”

De organisatie groeit razendsnel. Is dat 
voor de kwaliteit geen risico?
Armand van Veen: “Ik zit hier nu een jaar en 
het is inderdaad een ongelooflijk dynamisch 
bedrijf, dat snel groeit en stappen zet die echt 
uniek zijn. Je loopt dan inderdaad weleens het 
risico jezelf voorbij te rennen. Maar er wordt 
steeds meer gestructureerd aandacht aan 
kwaliteit besteed. Onze schadeherstelbedrij-
ven zijn daar een mooi voorbeeld van. J&T 
Autolease is dat ook. Wij merken dat dit 
klanten aanspreekt. Dit is geen organisatie die 
vooral heel goed is in het schrijven van ‘white 
papers’. Wij zijn juist bij uitstek heel goed in 
het toepasbaar maken, in heel pragmatisch 
naar praktische zaken kijken en zo klanten 
adviseren. Dat zit echt in ons DNA.”
Remco van Lotringen glimlacht en vult aan: 
“Wij zijn ook een autoleasebedrijf dat in staat 
is om klanten net nog wat meer bij hun 
mobiliteitsvraagstukken te ondersteunen dan 

“Wij richten ons niet op 
heel grote bedrijven, maar 
op de ondernemingen die 
voor de grote partijen te 
klein zijn. En voor de 

kleine te groot”
Remco van Lotringen
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De lichtgrijze kleur van de testauto wordt 
ook op de auto’s in de Karoq-brochure 
en -prijslijsten toegepast. Het optionele 

Steel Grey oogt eigentijds, maar maakt de auto 
in reallife op sombere dagen een beetje saai. 
Deze mix van de grotere Škoda Kodiaq (31,5 cm 
langer) en de Seat Ateca is ook iets meer cross-
over dan SUV. Hij is wat minder stoer dan een 
aantal concurrenten, inclusief de Volkswagen 
Tiguan, en daardoor meer een allemansvriend. 
De Kodiaq kost vanaf € 28.990,- voor de 115 pk 
sterke Ambition-uitvoering. Wij raden echter 
aan om altijd een Business-uitvoering te kiezen. 
Die is zo’n duizend euro duurder, maar biedt 
voor die relatief lage meerprijs alle voorzieningen 
die je sowieso toch wilt, zoals Climatronic-kli-
maatregeling, 17 inch lichtmetalen velgen, mooie 

navigatie en bluetooth en parkeersensoren voor 
en achter. De testauto is een 110 kW/150 pk 
sterke Style Business-uitvoering, met DSG 
7-trapsautomaat en extra’s zoals lederen bekle-
ding (€ 1.490,-), het Travel Pakket Pro met o.a. 
fijne adaptieve cruisecontrol (€ 1.290,-), Vario-
flex-achterstoelen, een verwarmbare voorruit, 18 
inch velgen en een wegklapbare trekhaak. Als 
topversie biedt de Style bovendien o.a. een 
achteruitrijcamera, Canton Sound System, 
DAB-audio, ledverlichting en Keyless entry. 
Maar… deze versie kost wel € 42.720,-. En al 
mis je dan weinig, het is een heel serieus bedrag 
waarvoor meer prettige auto’s te koop zijn. 
Binnen de Volkswagen-familie is een vergelijk-
bare Tiguan iets duurder en een Seat Ateca wat 
goedkoper, maar je bestelt er ook leuke versies 

Bij de merknaam Škoda denkt u wellicht nog aan 
het nuchtere merk van veel auto voor weinig geld. 
De Škoda Karoq maakt duidelijk dat u dat beeld 

dient bij te stellen. Deze SUV van het Tsjechische 
onderdeel van de Volkswagen Group doet niet 
onder voor zijn broertjes Volkswagen Tiguan en 

Seat Ateca. Ben je nog steeds Simply Clever als 
je deze kiest?

Škoda Karoq Style Business 1.5 
TSI Greentech

Een 
ándere 
Škoda
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voor van bijvoorbeeld de Ford Kuga, Mazda 
CX-5, Peugeot 3008 of Toyota RAV4 Hybrid. 
De Karoq zit qua prijs ook redelijk in de buurt 
van de veel grotere Kodiaq. Kies je dan voor 
meer formaat of voor net wat meer uitrusting? 
Lastig hoor! 

TWEECILINDER
Wij waren met name benieuwd naar de 1.5 liter 
benzinemotor met actieve cilinderuitschakeling 
(‘ACT’) in deze Karoq. Die is nieuw en wordt 
in steeds meer modellen van de Volkswagen 
Group toegepast. Het is een belangrijke nieuwe 
motor en hij stemt enthousiast. Wordt er 
minder vermogen gevraagd, dan worden twee 
van de vier cilinders uitgeschakeld om brandstof 
te besparen. Daarvan merk je in de praktijk 

niets. Het uitschakelen leidt niet tot schokken, 
rare geluiden of minder vermogen. Je ziet alleen 
op het dashboard de melding dat je tijdelijk een 
tweecilinder rijdt... De techniek zou afhankelijk 
van de rijstijl en de route zo’n 0.4 tot 1.0 liter 
benzine per 100 km moeten schelen. De 
testauto had de optionele 7-trapsautomaat met 
dubbele koppeling (DSG) en in combinatie 
daarmee moet de ACT nóg iets betere resulta-
ten laten zien. Wij reden gemiddeld ruim 1 op 
13 en dat is netjes, maar niet wereldschokkend. 
Het laat meteen een nadeel van dit soort auto’s 
zien: ze zijn hoger en zwaarder en dat heeft 
altijd consequenties voor hun verbruik. 
Ook in deze Karoq bleek weer dat de 
DSG-transmissie voor het comfort in principe 
een aanrader is. Behalve bij het wegrijden 

Hij 
overklast 

welbeschouwd 
zijn hele 

familie en 
profiteert als 
geen ander 

van de 
nieuwste 

technieken



Ervaar uw
nieuwe keuken  
bij hét huis van keukens

Uw nieuwe keuken, die moet u ervaren, zien en voelen. Ontdek het grootste aanbod Siematic 
keukens van Nederland, de Mandemakers collectie en exclusieve Barletti keukens. Met onze eigen 
granietfabriek en de nieuwste apparatuur hebben wij altijd de laatste trends in huis. Al 40 jaar alles 
wat u kunt bedenken – maar vooral waar u nooit aan heeft gedacht – vindt u in onze showrooms, te: 

Barendrecht - Beuningen - Groningen - Kaatsheuvel - Wateringen - Woerden - Zutphen - Zwolle. 

RUIM
TACHTIG
KEUKEN
OPSTELLINGEN

Jubileumkeuken
- Composieten werkblad
- Inclusief wijnklimaatkast
- Whirlpool apparatuur 

Nú voor

€ 9.900,-

MM2018021301- Algemene advertentie_210x297mm.indd   1 13-2-2018   14:28:50



RIJ-IMPRESSIE  15 

Android Auto, een grote heldere kaart voor de 
navigatie en een bewegingssensor, waardoor bij 
het naderen van het scherm extra toetsen 
verschijnen. Wel jammer dat voor het geluids-
volume de draaiknop werd verruild voor toetsen 
op het scherm. Dat is goedkoper, niet prettiger. 
Binnen het optiepakket Travel Pro is er een 
goed werkende adaptieve cruisecontrol. De lane 
assist houdt de auto tussen de lijntjes, maar 
duwt in de besturing nogal mee. Dat is niet 
altijd fijn, maar gelukkig is hij gemakkelijk uit 
te schakelen. De optionele elektrisch bedienba-
re achterklep was op de testauto nog aangevuld 
met ‘Virtual Pedal’ (€ 590,-), waarbij de klep via 
een voetbeweging onder de bumper opent. 
Grappig zijn de projectoren onderin de voor-
portieren, die Škoda-logo’s op de grond of 
garagevloer projecteren. Dat geeft een gevoel 
van luxe. Typisch Škoda zijn handigheidjes als 
het bekende ijskrabbertje in de tankklep, een 
oplaadbaar ledzaklampje achterin, rails met 
haken achterin, klepjes met klittenband om 
lading vast te zetten en handige vakjes aan de 
zijkant van de laadruimte. O, en de superhandi-
ge afdekhoes voor de bagageruimte!
Daar waar een Škoda vroeger een pragmatisch 
gekozen auto zonder veel uitstraling was, oogt 
deze Karoq aansprekend. Als je de merkemble-
men zou afplakken, zou niemand binnenin zien 
dat het hier om een Škoda gaat. Hij overklast 
welbeschouwd zijn hele familie en profiteert als 
geen ander van de nieuwste technieken die de 
Volkswagen Group voortbrengt. De prijzen 
zitten in het midden van het segment, met bij 
de Škoda net wat meer uitrusting. 
Het merk is met dit model niet meer echt 
goedkoop, maar je krijgt voor je geld veel terug. 
Dus inderdaad, de keus voor een Karoq is nog 
altijd Simply Clever.

vanuit stilstand en soms bij rijden met koude 
motor. Dan reageert de transmissie schokkerig 
en dat is minder prettig. Je hoort deze klacht 
vaker over de DSG-bak. Het vermogen van 150 
pk is ruim voldoende voor vlotte prestaties (0-100 
km/u in 8,6 sec). Wel vonden we de motor bij 
stevig gasgeven iets luidruchtiger dan verwacht. 
Maar al met al is het een fijne eigentijdse 
aandrijving, al denken wij dat de niet erg zware 
(1.350 tot 1.400 kg) Karoq ook met de 115 pk 
basismotor zal bevallen. De rijeigenschappen 
sluiten erbij aan. Bij kalm rijden is de auto 
comfortabel, gaat het harder, dan is hij stabiel en 
vertrouwenwekkend. Hij is ook behoorlijk stil. 
De afwerking binnenin is verzorgd, met bijna de 
perfectie van ‘Duitsland’. Sommige kunststoffen 
zouden nog wat zachter mogen zijn of iets beter 
mogen passen. Maar je krijgt bepaald nooit het 
gevoel een budgetauto te rijden. Dat is het gezien 
die prijs natuurlijk ook niet. 

RUIM UITGERUST
De Karoq mag dan niet zo gigantisch groot zijn 
als de Kodiaq, het is wel een ruime gezinsauto. 
Voorin zit je uitstekend en ook achterin is er 
genoeg plaats voor volwassenen of uit de kluiten 
gewassen tieners. Wie voor € 400,- extra de 
optie ‘VarioFlex’ aankruist, krijgt de auto 
geleverd met een verschuifbare en in drie delen 
uitneembare achterbank. Is die eruit, dan biedt 
de Kodiaq liefst 1.810 liter bagageruimte. 
Zoals het hoort bij Škoda is de uitrusting lekker 
compleet. De gereden uitvoering bood het 
bekende fraaie VW Columbus 9.2 inch multi-
mediasysteem inclusief Apple Carplay en 

ŠKODA KAROQ STYLE 
BUSINESS 1.5 TSI GREEN-
TECH ACT 110 KW DSG-7
Benzinemotor 115 pk of 

150 pk, diesel 115 of 150 
pk; 6-versnellingsbak, 

7-trapsautomaat.
Lengte 4.382 mm, breedte 
1.841 mm, hoogte 1.603 

mm, massa vanaf 1.340 kg
1.5 TSI: 110 kW/150 pk, 

0-100 km/u: 8,6 sec, 
trekgewicht 1.500-1.200 

kg (DSG-7 of 6-bak)
Gemiddeld 5,5 l/100 km, 
125 g/km CO2, D-Label

Prijs vanaf € 28.990,- test-
auto € 42.720,-

Leasetarief Škoda 
Karoq vanaf € 418,- 48 

mnd/20.000 km/jr.
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Ongeacht uw passie, 
met Continental heeft u altijd grip!

Passion 
E N H A N C E D  BY  G E R M A N  T EC H N O LO G Y

Dankzij het innovatieve Black Chili rubber- 
compound, ontwikkeld in onze testlaboratoria 
in Duitsland, blijft u altijd “on track”. Of u nu 
fietst en vertrouwt op de Grand Prix 4000 Sll, 
óf zit achter het stuur van uw auto,  
uitgerust met de SportContact™ 6.

#gripwhateverthewheel
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Gebruik je jouw auto van de zaak ook privé, dan wordt dat 
door de Belastingdienst gezien als loon in natura. Dat wordt 
berekend op basis van een percentage van de catalogusprijs 
van de auto. Standaard geldt voor nieuwe auto’s een bijtelling 
van 22% van de catalogusprijs. Dat is overigens de prijs 
zonder de afleverkosten, maar wel inclusief btw. Er geldt op 
dit moment nog maar één verlaagd bijtellingstarief: een 
bijtelling van 4% voor nulemissieauto’s (lees: elektrische 
auto’s en waterstofauto’s). Nu er steeds meer van deze auto’s 
op de weg komen, houdt het ministerie van Financiën de 
vinger aan de pols. Op zich logisch: men wil niet opnieuw 
dat de bijtellingskortingen meer belastingopbrengst kosten 
dan daarvoor begroot is. Een eerste evaluatie leidde er in 
april echter toe dat staatssecretaris Snel van Financiën aan 
de Tweede Kamer schreef dat hij nog geen noodzaak ziet om 
het bijtellingspercentage bij te stellen. Het aantal 
nulemissieauto’s dat in 2017 is ingezet, was zelfs iets lager 
dan bij het maken van de plannen voor de nieuwe 
bijtellingstarieven was ingeschat. Dat zal ook te maken 
hebben met de beperkte beschikbaarheid waar sommige 
elektrische auto’s mee te kampen hebben. Een wetswijziging 
waarmee voor nieuwe gevallen het bijtellingspercentage 
omhoog gaat, blijft overigens een mogelijkheid. Voor 2019 
lijkt dit nu echter van de baan. Wel gaat – dat was al eerder 
aangekondigd – vanaf 2019 een andere regel in: het 
percentage van 4% geldt voor nieuwe auto’s vanaf 2019 
alleen nog over de eerste € 50.000,- aan catalogusprijs.

AUTO’S MET 25% BIJTELLING OOK NAAR 22%?
Eerder schreven we in deze rubriek al dat er nog een 
procedure loopt over de vraag of het verschil in behandeling 
tussen berijders van een auto met een kentekendatum van 
vóór 2017 (25% bijtelling) en berijders met een auto vanaf 
2017 (22% bijtelling) wel mag. Moeten niet álle berijders 
(afgezien van eventuele kortingen voor lage CO2-uitstoot) 
mee omlaag naar 22% bijtelling? Deze zaak ligt bij het 
schrijven van dit artikel nog bij de Hoge Raad. Helaas 
betekent dit dat veel berijders de uitkomst ervan niet hebben 
kunnen meenemen in hun aangifte inkomstenbelasting 
2017. Die moest in veel gevallen immers voor 1 mei bij de 
Belastingdienst binnen zijn. Als de zaak negatief uitpakt, 
dan blijft de bijtelling gewoon 25%. U hoeft dan ook niets 
meer aan te passen. Als de Hoge Raad wél oordeelt dat de 
bijtelling alsnog naar 22% kan, dan wordt die uitkomst 
alleen toegepast op de belastingaanslagen die op dat 

moment nog niet onherroepelijk vaststaan. Krijg je dus 
binnenkort je belastingaanslag over 2017, dan kun je 
overwegen daar bezwaar tegen te maken in afwachting van 
het arrest van de Hoge Raad.

ANDERE AUTO VOOR DE VAKANTIE?
Heerlijk, zomervakantie. Met de auto van de zaak op pad. 
Maar wat gebeurt er als je een andere auto gebruikt dan de 
auto die je normaal gesproken rijdt? Bijvoorbeeld omdat je 
elektrische auto een actieradius heeft die niet prettig is voor 
de afstanden die je in de vakantie wilt rijden. In dat geval 
kun je met behulp van de regeling ‘Tijdelijk vervangend 
leasevoertuig’ dubbele bijtelling voorkomen. Die dubbele 
bijtelling doet zich zonder die regeling voor als je je gewone 
auto tijdelijk stilzet en daarnaast een andere zakelijke auto 
gebruikt. Je hebt dan volgens de letter van de wet tijdelijk 
twee auto’s ter beschikking. Dat betekent ook twee keer 
bijtelling over die periode. De regeling ‘Tijdelijk vervangend 
leasevoertuig’ voorkomt dat. De gewone auto moet je dan 
wel bij de werkgever inleveren, samen met de sleutel en de 
autopapieren. Ook moet de werkgever het stilzetten van de 
auto schriftelijk vastleggen. De uitkomst ervan is echter dat 
je in de vakantieperiode alleen de bijtelling hebt over je 
tijdelijke andere auto.

WISSELING AUTO
Rijd je met je auto momenteel zonder bijtelling en krijg je 
binnenkort een andere auto? Denk er dan aan dat je niet in 
de loop van het jaar kunt switchen van een rittenregistratie 
naar een bijtelling voor privégebruik (of andersom) zonder 
dat er fiscale gevolgen zijn. Bij een rittenregistratie wil de 
fiscus namelijk op jaarbasis bewijs zien dat je privégebruik 
niet meer is dan 500 kilometer. Dat betekent ook dat je een 
rittenregistratie voor het hele jaar moet bijhouden. Je kunt 
dan op 1 januari weer een nieuwe keuze maken en vanaf die 
datum voor het hele jaar kiezen om je auto van de zaak met 
of zonder bijtelling te rijden.

Blijft de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s bestaan? Dat is uiteraard voor 
ondernemend Nederland momenteel een van de prangende vragen. Fiscalist mr. Jan 

Rolleman gaat er dieper op in. 

Fiscale 
actualiteiten
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Mercedes-Benz Business Solutions.
De oplossing voor zakelijk rijden.
Mercedes-Benz introduceert Business Solutions uitvoeringen met aantrekkelijke fiscale waarden. 
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A Daimler Brand

Gecombineerd verbruik: 3,9 - 6,3 l/100 km, 25,6 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 99 - 149 g/km (NEDC).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Wij kopen met z’n allen steeds vaker en 
steeds meer bij webshops en onze 
bestellingen willen we vervolgens vlot 

bezorgd hebben. Gevolg: groeiende aantallen witte 
busjes die zo snel mogelijk hun lading kwijt willen 
en die soms knap hinderlijk zijn voor een optimale 
verkeersdoorstroming. En dan hebben we het nog 
niet eens over alle servicemonteurs, aannemers et 
cetera die ook actief zijn. Dat alles leidt tot steeds 
meer plannen om centra helemaal voor auto’s af te 
sluiten of tot het idee om uitsluitend nog 
emissievrije voertuigen toe te staan. 

ONZIN
Nu rijdt circa 70% van alle bestelwagens in 
stedelijke gebieden gemiddeld minder dan 100 
kilometer per dag en de gemiddelde snelheid is 
laag. Welbeschouwd is dan een dieselmotor 
onzin. Dus zou je er prima elektrische 
bestelwagens kunnen inzetten. Maar die 
moeten dan natuurlijk wel leverbaar en 
betaalbaar zijn. Daarin komt snel steeds meer 
verbetering. Al wat langer zijn er enkele 
kleinere elektrische bestelwagens te leasen, 
zoals de Renault Kangoo Z.E., de Twizzy Z.E. 

In verbijsterend korte tijd is de dieselauto van graag gebruikt ‘gereedschap’ veranderd 
in een soort paria-op-wielen. Door het emissieschandaal, de negatieve publiciteit 

daaromheen en lokale bestuurders-met-scoringsdrang worden onder het mom van te 
veel vervuiling steeds meer stadscentra gesloten voor oudere dieselauto’s (en vaak 
ook oudere benzineauto’s). Al langer is er in drukke stadscentra ook een groeiende 
weerstand tegen de steeds grotere aantallen dieselende bestelbusjes. Is dit een 

bedreiging of een kans? 

Allemaal overstappen op elektrische bestelwagens?

Overal welkom
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en de Nissan e-NV200. Peugeot en Citroën 
leveren e-versies van de Berlingo en Partner, die 
binnenkort overigens door een nieuw model 
vervangen worden. En er komen meer van 
dergelijke compacte elektrische bedrijfswagens. 
Wil je iets groter, dan is er de door Deutsche 
Post/DHL ontwikkelde Streetscooter en bij 
behoefte aan echte ruimte wordt de keuze 
spoedig reuze. Dat wil zeggen, vanaf zo 
ongeveer eind dit jaar. Want vrijwel elk merk 
komt binnen 12 maanden met een E-variant 
van de best verkopende bestelwagens. Nissan 
met de e-NV200, het Chinese Maxis met de 
EV80 en de Renault Master Z.E. zijn er al. 
Mercedes-Benz, MAN, Volkswagen, Renault 
en de andere bekende bedrijfswagenmerken 
hebben al vrijwel bedrijfsklare prototypes 
getoond. De afmetingen variëren van compact, 
zoals de Mercedes-Benz eVito en de Nissan 
e-NV200 tot echt fors zoals de wat ouderwetse 
Maxis, de Renault en de meer eigentijdse 
modellen van de andere merken. De adviseurs 
van J&T Autolease kunnen u meer vertellen 
over wat er spoedig leverbaar is en wat zo’n 
elektrische bedrijfswagen gaat kosten.

KNALLEN
Steeds meer centra zullen dus lastig bereikbaar 
worden, of totaal worden afgesloten voor 
traditionele diesel bestelwagens. Wie gewoon 
zijn werk wil kunnen blijven doen, zal de 
komende tijd nauwelijks kunnen ontkomen aan 
serieus nadenken over inzet van elektrische 
bestelwagens of van zo schoon mogelijke 
diesels. Daar komen we later nog even op terug. 
Er dient wel rekening mee te worden gehouden 
dat bij elektrische bedrijfswagens het gewicht 
van de batterijen de maximale belading 
vermindert en dat de actieradius en de 
topsnelheid duidelijk afwijken van wat we nu 
gewend zijn. Dit zijn geen busjes die je op de 
linkerbaan met 150 km/u voorbij knallen. En 
als er veel meer dan 100 km afstand moet 
worden afgelegd, is tussentijds opladen een 
vereiste. Daar staan voordelen tegenover als nul 
emissie, dus nooit problemen met milieuzones, 
en een TCO die vergelijkbaar is met die van de 
eigentijdse diesels, of zelfs lager ligt. Het 
onderhoud van elektrische auto’s is namelijk 
veel minder, de levensduur is langer en de 
afschrijving kan over een langere periode 
worden uitgestreken. Bovendien zijn er vaak 
allerlei subsidies van toepassing die de 
bedrijfskosten nog flink lager maken. Ook 
makkelijk: vanaf waarschijnlijk 1 november is er 
een nieuwe vrijstellingsregeling voor het 
C-rijbewijs voor emissievrije bedrijfswagens tot 
4.250 kg. Die mag je dan, na het volgen van een 
aanvullende rijopleiding van 5 uur, met een 

B-rijbewijs besturen. Dat zal het een stukje 
makkelijker maken om nieuwe chauffeurs aan 
te trekken! Het gaat om een proef tot eind 
2022, maar door veranderende Europese 
regelgeving kan die proef heel goed langer gaan 
duren. Bij rijbewijs B mag het totale gewicht 
van de elektrische bestelwagen plus belading 
niet meer dan 3.500 kilogram (3,5 ton) zijn. De 
verwachting (bron: Actieplan Wegverkeer 
Elektrisch Vervoer 2015-2020) is dat in 2020 de 
helft van het aantal verkochte bestelwagens 
volledig elektrisch is (FEV) en de andere helft 
plug-in hybride (PHEV). De bestelwagens zijn 
daarbij ook als ‘kleine bus’ toepasbaar in het 
taxi- en groepsvervoer. Nederland telde per eind 
2017 overigens nog maar ruim 2.000 elektrische 
bestelwagens (< 3.500 kilogram).

OPLADEN
Opladen van bedrijfswagens is nog best een 
dingetje. Na een dag hard werken moet de 
bestelwagen aan ‘de stroom’. Maar wonen je 
medewerkers/chauffeurs in een flat of in een 
straat met meer huizen dan parkeerplaatsen, 
dan zullen ze niet zomaar over een laadpaal of 
een wallbox kunnen beschikken. Dus ofwel ze 
laden bij het bedrijf of bij een snellader in de 
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350 kilowatt te bouwen. Hiermee kunnen de 
nieuwste elektrische auto’s gemiddeld in 5 tot 8 
minuten worden opgeladen, tot 3 keer sneller 
dan bij de huidige beschikbare laadpalen. In 
eerste instantie worden de snellaadpunten bij 80 
geselecteerde Shell-stations geïnstalleerd, 
verspreid over 10 Europese landen. “In 
Nederland hebben we de ambitie om een eerste 
netwerk van 25 laadpunten in de Randstad te 
realiseren”, zegt Machteld de Haan, General 
Manager Shell Retail Benelux & France. De 
elektriciteit die klanten hier afnemen, is 
volledig afkomstig van Nederlandse, groene 
energiebronnen.

IN AANTOCHT
Bij de elektrische bestelwagens die al leverbaar 
zijn of dat binnen afzienbare tijd worden, gaat 
het meestal om omgebouwde versies van 
bestaande modellen. Op alleen voor elektrisch 
rijden ontwikkelde bedrijfswagens is het nog een 
paar jaar wachten, tot de verkoopaantallen dat 
bedrijfseconomisch verantwoord maken. Deze 
bedrijfswagens komen er onder andere aan. 

MAN komt nog dit jaar met de elektrisch 
aangedreven eTGE bestelwagen. Deze heeft 
een actieradius van maximaal 160 kilometer en 
een laadvermogen van 3,5 of 4,25 ton. Bij een 
40 kW-laadstation zijn de accu’s in 45 minuten 
te laden tot 80%. Mercedes-Benz Vans gaat van 
al zijn modellen een variant met elektrische 
aandrijving aanbieden. Dat begint met de eVito, 
met een batterijcapaciteit van 41,4 kWh, zo’n 
150 km aan actieradius, een topsnelheid van 
circa 120 km/u, een laadvermogen van ruim 
1.000 kg en een laadvolume tot 6,6 kuub. De 
eerste exemplaren komen hier in 2019 op de 
markt. De eVito wordt aangevuld met een 
nieuwe generatie Sprinter en met de Citan. 

buurt (maar dat kost extra tijd) ofwel bij een 
laadpunt in de buurt. Hebben ze wel de 
mogelijkheid om bij huis te laden, dan is het 
zinvol om goede afspraken te maken over de 
kosten van het laadpunt en over wat daarmee 
gebeurt als de chauffeur bijvoorbeeld naar een 
andere werkgever vertrekt. Net als dat sowieso 
met elektrische auto’s nog het geval is, is ook dit 
een beetje pionieren. Gelukkig komen er in 
meer en meer gemeentes speciale laadpleinen en 
laadaansluitingen die gecombineerd worden met 
lantaarnpalen. Maar dit is wel iets om aandacht 
aan te besteden en vooraf goede afspraken over 
te maken en vast te leggen. 
Overigens wordt het laden de komende jaren 
wel een stuk minder complex. Oliemaatschappij 
Shell bijvoorbeeld, tekende een overeenkomst 
met IONITY, een joint venture van BMW 
Group, Daimler AG, Ford Motor Company en 
de Volkswagen Group (inclusief Audi en 
Porsche). Deze is opgericht om langs de 
belangrijkste Europese snelwegen een netwerk 
van oplaadpunten met een laadvermogen van 

OPLADEN VIA DE ZON
Een elektrische auto is pas echt duurzaam als de elektriciteit die gebruikt wordt 
om hem op te laden uit duurzame bronnen komt en niet uit fossiele brandstoffen. 
Onderzoeker Gautham Ram Chandra Mouli promoveerde aan de TU Delft met 
een onderzoek naar een oplaadsysteem met zonne-energie. Daarvoor werd een 
snellader ontwikkeld waarmee auto’s direct kunnen worden opgeladen met stroom 
uit zonnepanelen. Dat klinkt makkelijker dan het is, want zonnepanelen wekken 
gelijkstroom (DC) op en een elektrische auto wordt in principe geladen met wissel-
stroom (AC). Er werd een 10kW-omvormer ontworpen, die ook geschikt is voor het 
Vehicle2Grid-principe. Dan kan de auto worden opgeladen met zonnestroom (thuis 
of op de zaak), maar de energie uit de auto-accu kan ook worden gebruikt om bij-
voorbeeld huis of bedrijf van elektriciteit te voorzien. Volgens het onderzoek is zelfs 
in ons land het gebruik van zonnepanelen voor een elektrisch voertuig effectief. Het 
ontwerp houdt rekening met de zonnevariatie gedurende de dag en de verschillen-
de seizoenen, gebaseerd op data van het KNMI. Ondanks het lage aantal zonuren 
in Nederland wordt er toch gemiddeld 30 kWh per dag opgewekt, voldoende om 
een Nissan Leaf 55.000 km per jaar te laten rijden! Dat biedt perspectief.
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EN DE DIESEL DAN?
Het zal juridisch niet eenvoudig zijn om 
centra te verbieden voor recente diesels, die 
immers aan de meest recente en strengste 
emissie-eisen voldoen. Als stadsbesturen 
overgaan tot een entreeverbod, is het wachten 
op rechtszaken en de kans is groot dat die 
gewonnen zullen worden door de bedrijven 
die ze aanspannen. De uitstoot van actuele 
diesels, mits goed onderhouden, is veel lager, 
lees schoner, dan vaak wordt verteld of 
gedacht. Bedrijfswagenfabrikanten blijven 
volhouden dat hun diesels toekomst hebben 
en ze investeren ook daarin. Het is te 
verwachten dat de emissie nog een stuk verder 
omlaag zal gaan. Welbeschouwd heeft een 
elektrische bedrijfswagen vooral voordeel in 
de publieke opinie en is hij nog onpraktischer 
en duurder. Maar komen doet hij, en snel. 
Over jaren uitgesmeerd zullen overigens de 
totale gebruikskosten wel lager uitkomen, 
omdat er minder onderdelen zijn die kunnen 
slijten. Punt van overweging kan onzekerheid 
over de afschrijving zijn, en daaraan 
gekoppeld het leasetarief. Hoewel nieuwe 
diesels dus zeker attractief blijven, is het de 
vraag of het voor de komende jaren zinvol is 
om daarin te investeren als er vooral 
bestelwerk mee wordt gedaan. Dat is alleen te 
bepalen in goed overleg met uw lease-
adviseur en steeds vaker zal toch het advies 
‘elektrisch’ luiden. Oh, en waterstof dan? Op 
de langere termijn wordt dat wellicht een 
optie, maar de eerstkomende jaren zijn er nog 
geen waterstofbestelwagens en veruit 
onvoldoende tankstations. Bovendien zouden 
de kosten veel te hoog zijn. Dus wie de 
komende jaren zonder zorgen wil kunnen 
werken, kiest het best voor een elektrische 
bedrijfswagen…

Renault is al langer dan vrijwel alle andere 
fabrikanten actief met elektrisch rijden. De 
elektrische uitvoering van de Master Z.E. is een 
van de eerste echt grote elektrische bestelauto’s. 
Hij heeft 76 pk, lithium-ion accu’s met totaal 33 
kW/u en een actieradius van 200 km (NEDC). 
Renault zelf spreekt liever van 120 km. Dat is 
heel eerlijk. Het laadvermogen ligt gemiddeld 
op 1.100 kg. Volkswagen Bedrijfswagens brengt 
naar verwachting eind dit jaar de e-Crafter op 
de Europese markt. Deze is ontworpen voor 
stedelijke gebruik en heeft een 100 kW-batterij 
aan boord, een actieradius van zo’n 160 
kilometer en een begrensde topsnelheid van 90 
km/u. De lithium-ion batterij is volledig 
geïntegreerd in de wagenbodem. Dat betekent 
dat de bagageruimte van de Crafter (10,7 m3) in 
zijn geheel kan worden benut. Nissan was de 
eerste met een compacte elektrische 
bedrijfswagen voor o.a. stadsbestelwerk. 
Recentelijk kwam de vernieuwde e-NV200 uit. 
Deze heeft net als ‘zusje’ Nissan Leaf een 
accupakket van 40 kWh. Volgens Nissan zou de 
nieuwe e-NV200 280 km ver moeten komen 
volgens de NEDC-norm. Nissan heeft ‘m 
echter ook getest volgens de realistischer 
WLTP-norm, en komt dan uit op 200 km 
actieradius bij gecombineerd gebruik en 
maximaal 301 km actieradius enkel bij gebruik 
in de stad. Tot slot is er al de Chinese Maxus 
EV80. Dat is welbeschouwd een al knap oude 
Engelse bestelwagen van de LDV Group, die 
een paar keer werd verkocht en uiteindelijk het 
Chinese SAIC als eigenaar kreeg. De Maxus 
EV80 werd in 2014 uitgebracht en is nu in ons 
land leverbaar. Het is een grote bedrijfswagen 
met een laadvolume van 10.2 kuub, een GVW 
van 3.500 kg en een laadvermogen van 950 kg. 
De fabrikant geeft een actieradius op van 200 km, 
de auto is er vanaf € 49.500 (ex BTW/BPM).



Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,4 l/100km, 26,3 – 22,7 km/l. CO2-uitstoot: 88 – 101 g/km.
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Eerst introduceerde Citroën met de DS 3, DS 4 
en DS 5 een drietal luxe modellen. Daarmee 
werd de naam DS weer ‘geladen’. Vervolgens 
kwamen er eigen DS-modellen binnen een 
zelfstandig luxemerk, voor Europa en voor 
China. Als eerste is bij ons daarvan nu de DS 7 
Crossback leverbaar, een SUV in een marktseg-
ment dat vol zit met riante SUV’s van merken 
die hun kwaliteiten al ruimschoots bewezen. Je 
kiest de DS 7, omdat je een auto met eigen 
signatuur wilt rijden. Anders neem je wel een 
Q5, GLC of XC60. De DS 7 Crossback komt 
technisch sterk overeen met de Peugeot 
3008/5008. Maar dat zie je nergens. Je kunt het 
vergelijken met een tas van Longchamps of 
Hermès. De eerste is stijlvoller dan 90% van de 
overige tassen, de tweede is in prijs, afwerking 
en reputatie de overtreffende trap.

NAAR WENS
Voor de DS 7 kies je uit vier uitvoeringen 
(Chic, Be Chic, Performance Line en So Chic), 
vier motorversies (180 pk en 250 pk benzine 
met automaat; 130 of 180 pk diesel), interi-
euruitvoeringen genoemd naar plaatsen in 
Parijs: Bastille, Rivoli, Opera plus uit ‘losse’ 
opties. Officieel begint de prijslijst bij € 43.190,- 
voor de Chic met 130 pk diesel en handbak. Ga 
je all the way, dan loopt de prijs op naar zo’n 75 
mille. Dat is voor zo’n bijzondere auto niet eens 

gek. Voor leaserijders zijn er de Business en de 
Executive met meer uitrusting voor minder 
geld. Een erg complete PureTech 180 automatic 
Executive kost dan € 48.990,-. Kies voor 10 
mille aan opties en u rijdt als een … president.

‘DUUR’
Uiterlijk is de DS 7 Crossback niet super 
opvallend. Hij is fors, breed en rond en heeft 
elementen van andere top SUV’s. De ledverlich-
ting voor en achter is wel heel bijzonder en de 
auto straalt van buiten en van binnen ‘duur’ uit. 
Hij kan redelijk goed autonoom rijden en is er 
zelfs met Night Vision. Dat is uniek. De DS 7 
is er nu alleen met voorwielaandrijving. In 2019 
komt er nog een plug-in hybride met elektrisch 
aangedreven achterwielen. Kies bij de opties zo 
mogelijk voor DS Active Scan Suspension 
waarbij sensoren het wegdek voor de auto 
scannen. Daarop wordt de vering aangepast en 
dat rijdt echt top. Dat de Franse president 
Macron bij zijn inauguratie vorig jaar in een 
DS7 werd rondgereden, onderstreept het  
belang van de terugkeer van de Franse Grande 
Routière. Er zullen geen duizenden DS 7’s 
worden geleased. Maar wie hiermee gaat rijden, 
toont smaak, weet zich te onderscheiden en 
wordt door de auto en de organisatie er omheen 
in de watten gelegd. Hoe mooi wil je het 
hebben? 

Je hebt lef, voldoende financiële middelen, goede auto’s en ‘heritage’ nodig om met 
succes een nieuw ‘high-end’ automerk te kunnen lanceren. De Franse fabrikant 

Citroën had dat lef, geholpen door de stijgende belangstelling voor luxueuze Franse 
producten. Ook over de ‘heritage’ beschikten ze, namelijk het beroemdste model uit 

zijn historie: de DS. 

DS 7 Crossback Business
Kwestie van goede smaak

Leasetarief DS 7  
Crossback vanaf  

€ 649,- Excl. BTW voor  
48 mnd/20.000 km/jr.
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Minstens zo belangrijk: hij liet ook 
sceptische Nederlandse consumenten 
overtuigend zien dat een elektrische 

auto probleemloos en duurzaam kan zijn. Nu is 
er een compleet nieuwe Nissan Leaf, met een 
iets minder eigenzinnig uiterlijk, veel uitrusting, 
goede prestaties en voldoende actieradius. Het 
is al een verkoopsucces. Terecht? 
Als je de opvallende koploper bent, krijg je 
concurrentie en zal je er een schepje bij moeten 
doen om aan kop te blijven. Nissan voerde 
daarom al enkele keren wijzigingen door aan de 
Leaf, met vooral een grotere batterij. Geen 

De durf van Nissan om in 2010 met een nogal bijzonder gevormde elektrische auto op 
de markt te komen, werd beloond met de Auto van het Jaar-titel. De Nissan Leaf werd 
in ons land niet meteen een kassucces, maar wereldwijd werd het de meestverkochte 

elektrische auto (300.000 ex.). 

Nissan Leaf Tekna 40 KW

Indrukwekkende 
stap voorwaarts

ander Nissan-model heeft inmiddels zo’n hoge 
klanttevredenheid. Maar door met name de 
Hyundai Ioniq Electric, VW E-Golf, Opel 
Ampera-E en Renault Zoe Z.E. 40 werd het 
laatste jaar de concurrentie wel erg zwaar. Dus 
is er nu een grotendeels nieuwe Leaf. Die is 
commercieel al een succes; Nissan verwacht er 
dit jaar 5.000 te verkopen, tegen totaal 3.000 
van de vorige Leaf over alle jaren gemeten! Dat 
succes is te begrijpen. De Zoe is echt in alles 
een maatje kleiner, de E-Golf en Ampera-e zijn 
flink duurder en eigenlijk komt de meeste 
concurrentie van de Hyundai Ioniq uit Korea. 
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overigens met de eerste generatie Leaf, waarin 
je bij warm weer met uitgeschakelde airco in de 
slipstream van een vrachtwagen moest sukkelen 
om nog geen 100 km ver te komen….

#RAPIDGATE
Dat een brandstofauto stevig aan de drank gaat 
als je sneller rijdt, weten we allemaal. Een 
elektrische auto gaat dan fors meer kiloWatts 
gebruiken en dat zie je meteen, omdat een 
actieradius van 270 km nog steeds niet als heel 
ruim wordt beschouwd en deze na een stukje 
doorrijden op de snelweg flink terugloopt. Geef 
je minder stroom, dan neemt de range weer toe. 
Bovendien kun je op steeds meer plaatsen (nu al 
ruim 800) snelladen, dus je bestemming haal je 
altijd. Dat betekent wel even kort stoppen. Maar 
als je dat combineert met de benen strekken, een 
kopje koffie halen, een sanitaire stop plegen en je 
e-mail checken, kun je na een halfuurtje laden 
fris weer een heel eind verder. Er moet daarbij 
wel een kanttekening worden gemaakt. Nissan 
past bij deze 40 kW Leaf geen batterijkoeling 
toe. Bezoek je op een dag vaker een snellader, 
dan neemt na twee keer snelladen de 
laadsnelheid enorm af. Anders gezegd, dan moet 
je erg lang wachten en de actieradius wordt veel 
minder. In een aantal landen heeft dat al geleid 
tot ernstige kritiek en tot de hashtag #rapidgate. 
Wie vaker per dag grote afstanden moet kunnen 
afleggen, dient hier rekening mee te houden; dan 
is een E-Golf of een Ioniq Electric wellicht de 
betere optie. Overigens is de verwachting dat er 
ook een 60 kWh-batterij voor de Leaf komt, dan 
wel mét koeling/verwarming van het accupakket. 
Als deze uitvoering ook extra snel kan laden via 
een ander systeem dan het CHAdeMO dat 
Nissan nu toepast, wordt afstand nog minder een 
probleem.

ACHTEN EN NEGENS
De Leaf is een auto die achten en negens 
verzamelt. Hij is niet revolutionair anders of 
beter dan anderen, maar in alles helemaal bij de 
tijd. Hij rijdt echt lekker en gemakkelijk. Het 
interieur is stil, de vering voldoende 
comfortabel. Je zit behoorlijk, al is het een 
minpunt dat het stuur niet in afstand is te 
verstellen. Achterin is er genoeg ruimte voor 
twee volwassenen. Puntje van kritiek is de 
rommelige indeling van de bagageruimte, 
vooral door de Bose-box op de laadvloer. Maar 
er kan wel voldoende in mee. Het interieur is 
netjes uitgevoerd en biedt veel voorzieningen, 
tot en met stuur- en stoelverwarming, DAB-
audio en een zeer compleet maar wat rommelig 
ogend en soms iets te traag multimediasysteem. 
In de praktijk erg fijn (de neus is niet zo 
overzichtelijk) is de combinatie van 

De Leaf 
biedt 

namelijk een 
uitstekende 

balans 
tussen prijs, 
prestaties, 

actieradius, 
uitrusting, 

uiterlijk 
en… 

rijplezier

Die is, als je alle uitrusting wenst, iets 
goedkoper qua aanschaf en hij springt zuiniger 
om met energie, maar de leaseprijs ligt weer wat 
hoger dan bij de Nissan. Door z’n verrassende 
zuinigheid kom je in een Hyundai Ioniq met 28 
kWh-batterij echter wel ruim 200 km ver en 
dat is maar weinig minder dan wat de Leaf met 
40 kWh mogelijk maakt. Theoretisch is diens 
bereik volgens de NEDC-testmethode zo’n 375 
km en volgens de WLTP-methode 270 km. In 
de praktijk haalden wij meestal rond de 240 
km, mits je niet te snel rijdt. En dat doe je heel 
gemakkelijk. De Leaf heeft onder zijn scherper 
gesneden pak nu een maximumvermogen van 
110 kW (was 80 kW) en veel koppel, waardoor 
je in 7,9 sec naar 100 km/u kunt versnellen. 
Bovendien is de auto lekker stil en stabiel. Op 
snelwegen rijd je in een mum 130 km/u en let je 
even niet op, dan loopt de snelheid vlot op tot 
165 km/u op de teller. Wat een verschil 
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stuurgedrag bij 
hoge snelheden

Uitstekende 
controle, vooral 

in bochten
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N-Connecta (€ 38.290,-) met vooral een aantal 
veiligheid- en comfortverhogende 
voorzieningen zoals de genoemde 360 graden 
camera of de gereden Tekna (€ 39.890,-) met 
ledkoplampen, ProPilot, 17-inch velgen, een 
waarschuwing voor achteropkomend verkeer en 
Bose audio. In die laatste versie mis je eigenlijk 
niets. De testauto had nog als optie wit metallic 
lak met een zwart dak en zwarte spiegels. Dat 
kost € 1.250,- ten opzichte van € 850,- of  
€ 750,- voor alleen metallic lak.

TOEGANKELIJK
Als je op zoek bent naar een elektrische 
gezinsauto, moet de Nissan Leaf zeker op je 
lijstje staan. Hij oogt niet zo revolutionair als de 
eerste Leaf en hij heeft inmiddels forse 
concurrentie. Maar wat hij knap doet, is 
elektrisch rijden toegankelijk maken voor een 
groter publiek. De Leaf biedt namelijk een 
uitstekende balans tussen prijs, prestaties, 
actieradius, uitrusting, uiterlijk en… rijplezier. 
Juist door elektrisch rijden gewoon te maken, 
zorgt Nissan met de Leaf dus opnieuw voor een 
revolutie in de autowereld. Zijn succes leidt 
inmiddels tot wat meer levertijd, maar snel 
bestellen betekent veelal nog dit jaar afleveren. 

parkeerpiepers voor en achter en een 360 graden 
camera. Met de voorzieningen e-Pedal, ProPilot 
en ProPilot Park (automatisch inparkeren) 
maakt Nissan innovaties uit hogere segmenten 
betaalbaar. Het e-Pedal, dat we ook kennen uit 
de BMW i3, houdt in dat bij gas loslaten de 
auto zo ‘op de motor’ afremt en energie 
genereert, dat je nauwelijks nog het rempedaal 
hoeft te gebruiken. Het werkt fijn, al zullen 
sommigen het iets te heftig vinden. Met 
ProPilot (alleen op de duurste Tekna-
uitvoering) rijdt de Leaf bijna compleet 
zelfstandig over de snelweg. Hij houdt 
automatisch en alert afstand tot zijn voorganger 
en zorgt dat je op je rijstrook blijft. Vooral in de 
file is dat een uitkomst. Maar de belangrijkste 
constatering: de nieuwe Leaf is veel minder log 
dan de vorige en hij biedt nu echt rijplezier. Dat 
is fijn als je er een paar jaar mee moet doen!

INTERESSANTER DAN OOIT
De prijslijst van de Nissan Leaf begint met de 
Visia-uitvoering van € 34.890,-. Verstandiger 
door de completere uitrusting is het om te 
kiezen voor de Acenta met navigatie, 
warmtepomp, lichtmetalen velgen en 
intelligente cruisecontrol voor € 36.890,-; de 

NISSAN LEAF 
TEKNA 40 KWH

Elektromotor 110 kW/150 
pk; 320 Nm, automatische 

transmissie, voorwielen 
Lengte 4.445 mm, breedte 
1.790 mm, hoogte 1.540 

mm, massa vanaf 1.580 kg
0-100 km/u: 7,9 sec, 

trekgewicht n.b. 
Batterij 40 kWh, verbruik 
gemiddeld 17 kWh/100 

km, A-label
Prijs vanaf € 34.890,- 

testauto € 41.140,-
Leasetarief Nissan 

Leaf vanaf € 429,- 48 
mnd/20.000 km/jr.
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De vorige Cee’d (toen nog met een apostrof in 
de naam) stond bekend om een attractieve 
prijs-kwaliteitverhouding, degelijkheid, comfort 
en ruimte. Middenklassers in het C-segment 
nemen bijna een kwart van de Europese 
autoverkoop voor hun rekening. Veel kansen 
dus, maar ook tientallen aanbieders en enorme 
concurrentie. De nieuwe Ceed is ontwikkeld in 
Europa, door Europeanen en vóór Europeanen 
en hij wordt in Slowakije gebouwd. Volgens de 
makers is dat vooral merkbaar aan het rijgedrag. 
Er zijn ook grote stappen gemaakt op het 
gebied van design en technologie. Hij werd 
lager en breder, oogt dynamischer en heeft een 
herkenbare neus met fraaie ledverlichting. In 
het interieur is de ergonomie en het materiaal-
gebruik naar een hoger niveau getild. De 
driedeurs verdween, de SportsWagon is al 

getoond en er komen naar verluid nog een 
‘shooting brake’ en een cross-over.

PIT
Kenners weten dat de Hyundai i30 en de Kia 
Ceed technisch sterk overeenkomen, en de 
Hyundai is een goed sturende auto. Dat mag dus 
ook van de Ceed, die rond deze tijd in ons land 
arriveert, worden verwacht. Hij heeft goede 
looks en hij stuurt strakker en nauwkeuriger, 
mede dankzij gewijzigde motoren die minder 
wegen. Je kunt de Ceed bestellen met een 
driecilinder 1.0 T-GDI turbomotor met 88 kW 
(120 pk), een 1.4 T-GDI met 103 kW (140 pk) of 
de 1.4 MPI met 74 kW (100 pk). Ook zijn er 
twee 1.6 CRDi diesels met 85 kW (115 pk) of 
100 kW (136 pk). De 1.6 CRDi en de 1.4 
T-GDI zijn behalve met handgeschakelde 
transmissie ook leverbaar met een 
zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

SUCCES
De Ceed heeft op de topversie een 8.0-inch 
touchscreen dat op het dashboard lijkt te zweven. 
Het is de eerste Kia in Europa met optionele 
Lane Following Assist. Dit houdt omliggend 
verkeer in de gaten, houdt de auto in de rijstrook 
en regelt het accelereren, remmen en sturen op 
basis van het tempo van voorliggers. Hopelijk 
valt de meerprijs mee. Wij verwachten dat een 
Ceed met flink wat uitrusting en een eigentijdse 
motor zo’n € 25.000,- zal kosten. Dan is het een 
aantrekkelijke leaseauto die zeker succes zal 
boeken.

In hoog tempo brengen de ‘zusjes’ Kia en Hyundai nieuwe modellen op de markt,  
die steeds een forse stap voorwaarts zijn. Consumenten kiezen echter vaak voor  

de merken en modellen die zij allang kennen. Met de nieuwe Kia Ceed hebben de 
dealers nu een ‘wapen’ in handen waarmee effectief de concurrentie kan worden 

bestreden.

Kia Ceed
Attractieve uitdager

Leasetarief Kia Ceed 
hatch back vanaf  

€ 339,- Excl. BTW voor  
48 mnd/20.000 km/jr.
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De nieuwe A-Klasse zal de concurrentie 
‘vochtige oksels’ bezorgen. Het is een 
indrukwekkende auto, die rond deze tijd op de 
Nederlandse wegen verschijnt. Hij is er vanaf  
€ 30.695 voor de A 160 met 80 kW (107 pk). 
Die staat pas vanaf de late herfst in de 
showroom. Mercedes-Benz start met de A  
180 d automaat met 80 kW (116 pk) vanaf  
€ 36.818-; de A 200 met 120 kW (163 pk) 
benzinemotor met handgeschakelde of 
automatische transmissie en de A 250 met 165 
kW (224 pk) benzinemotor en automaat. Voor 
de zakelijke markt zijn er Business Solutions-
uitvoeringen met o.a. 16 inch lichtmetaal, 
lederen stuur, achteruitrij camera, navigatie,  
10 inch mediadisplay, parkeerassistent en 
spiegelpakket. Dan start de prijs bij € 37.208,- 
voor de A 200 met handbak. 

ALLES NIEUW
Ook al lijkt deze vierde generatie op de vorige,  
hij wordt gebouwd op een nieuw platform en zit 
bomvol nieuwe technologie. Zoals het MBUX-
infotainmentsysteem dat leert via kunstmatige 
intelligentie en intelligente spraakbesturing heeft 
die wordt ingeschakeld na het roepen ‘Hey 
Mercedes’. Standaard heeft elke A-Klasse een 
display voor het combi-instrument en een 
mediadisplay met touchscreen; een multifunctio-
neel sportstuur met touch control-buttons op de 
stuurwielspaken; een usb-interface en bluetooth. 
Analoge tellers zijn zóoo 2017! Een ander 
speerpunt is comfort ‘op het niveau van de 

C-Klasse’. De nieuwe A-Klasse is iets groter dan 
de vorige en dus is er ook wat meer ruimte voor de 
inzittenden. Met 370 liter inhoud is de kofferbak 
marktconform. De A 160 heeft een nieuwe 
viercilinder benzinemotor die samen met Renault 
werd ontwikkeld. De aanduiding ‘160’ klopt niet 
met de cilinderinhoud, want die meet 1.332 cm3. 
Hij wordt leverbaar met 109 pk of 163 pk. 

COMPLEET
Standaard heeft iedere A-Klasse behalve die 
twee 7” beeldschermen ook cruise control, 
instelbare rijstanden, een regensensor, aircondi-
tioning met automatische klimaatregeling, een 
achteruitrijcamera, een noodremsysteem en een 
actieve rijbaanassistent. Er komt nog een 
optioneel rijassistentiepakket met unieke 
voorzieningen. De nieuwe A-Klasse komt hier 
zonder twijfel snel weer aan bod!

De wereldwijde perspresentatie van de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse vond begin 
februari plaats in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Met – grapje – een levensgrote 

eland in de hal bij binnenkomst. Die verwees naar de beruchte elandtest in Zweden, waar 
de eerste Mercedes-Benz A-Klasse bij plotseling uitwijken op zijn kant ging. Het maakte 

hem beroemd en leidde tot de montage van ESP, dat auto’s een stuk veiliger maakt.

Mercedes-Benz A-Klasse
Indrukwekkend eigentijds

Leasetarief Mercedes- 
Benz A-Klasse vanaf  

€ 519,- excl. BTW voor  
48 mnd/20.000 km/jr.
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Natuurlijk is het heel bijzonder wanneer je als 
leidinggevende in een bedrijf een deel van 
de bedrijfsnaam draagt. Dertiger Alexander 

de Bonth vertelt glimlachend hoe dat komt. Hij is de 
zoon van de oorspronkelijke eigenaar, die het bedrijf 
eind jaren negentig verkocht aan VolkerWessels.
“Ik ben hier deels opgegroeid als de vierde generatie 
De Bonth”, vertelt hij. “Het zal in het bloed zitten, 
want ook ik houd van bouwen, maar ik wilde een 
andere kant op, de projectontwikkeling. Dat ben ik 
naast mijn studie gaan doen, bij VolkerWessels 
Vastgoed en bij Van de Ven Bouw & Ontwikkeling 
in Tilburg, onderdeel van dezelfde groep. Toen werd 
ik gevraagd of ik dit bedrijf wilde gaan leiden en 
laten groeien, samen met collega Hugo Bijnen. Dat 
vond ik wel een mooie uitdaging. Ha, sommige 
medewerkers hier hebben mij nog meegemaakt als 
peuter! Dit werk is mij op het lijf geschreven. Ik doe 
vooral het commerciële deel en mijn collega het 
technische. Dat gaat lekker.”

Vaders zien zoons vaak graag als opvol-
ger. Wat vindt hij ervan dat hij je nu hier 
bezig ziet?  
“Hij vindt het wel mooi. Het was voor hem geen 
probleem om het bedrijf te verkopen, want het 
kwam in de best denkbare handen. Nu ziet hij mij 

hier werken en het bedrijf gezond groeien. Dat doet 
hem goed.”

Is De Bonth van Hulten binnen het enorme 
VolkerWessels als enige gespecialiseerd 
in restauratie?
‘Ja. Er zijn wel meer bedrijven in de groep die ook 
wel restauraties doen, maar wij zijn het enige dat 
gecertificeerd en aangesloten is bij de Vakgroep 
Restauratie. Die telt bijna veertig leden. Je kunt 
daar niet zomaar lid van worden en je wordt 
doorlopend streng getoetst. Het algemene pro-
bleem in dit vak is dat iedereen altijd zegt alles te 
kunnen. Dat leidt door onderschatting nogal eens 
tot risico’s en tot kwaliteitsproblemen. Wij doen 
juist niet alles, wij focussen ons. Al 126 jaar levert 
De Bonth van Hulten gespecialiseerd vakmanschap 
op het gebied van restauratie, renovatie, herbestem-
men en gespecialiseerde nieuwbouw. Je wordt 
uiteraard niet zomaar hofleverancier. Wij restaure-
ren, renoveren, geven panden een andere bestem-
ming en af en toe bouwen wij heel bijzondere 
privéwoningen of grotere complexen. Maar we doen 
niet mee met projecten waarvoor alleen de laagste 
prijs van belang is. Wij willen absoluut op ons 
kwaliteits niveau kunnen leveren. Dit bedrijf werd als 
een klein timmermans- en aannemersbedrijf in1892 

Overal hoor je over de woningbouw, over het tekort aan betaalbare huizen, over het 
gebrek aan vakmensen om nieuwe huizen snel, efficiënt en goed te bouwen en 

bestaande huizen om te bouwen naar ‘nul op de meter’. In de schaduw van dat nieuws 
zijn zeer gespecialiseerde bouwbedrijven dagelijks actief met de restauratie van 

monumentale panden en de verbouwing en herbestemming van oude bedrijfspanden 
tot woonhuizen. Ditmaal in onze serie ‘Vakmanschap is Meesterschap’ zo’n bedrijf: 

het ruim 125 jaar bestaande De Bonth van Hulten in het Brabantse Nieuwkuijk, 
hofleverancier en onderdeel van bouwgigant VolkerWessels. Wij spraken met 

vestigingsmanager Alexander de Bonth.

Bouwbedrijf De Bonth van Hulten

Smaakmakend in 
vooral de mooiste 

restauraties
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hier met een man of 35. Maar wij willen nog een 
stuk groeien in mensen en projecten, al is het 
hier wel zo dat rendement vóór omzet gaat. Wij 
hanteren het verjaardagsfeestjecriterium als we 
moeten beslissen of we  werk wel of niet doen. 
Als je op een feestje aan mensen die je niet kent 
vertelt wat je doet en ze blijven luisteren, is het 
goed. Weet je bij voorbaat dat ze weglopen, dan 
doen we het gewoon niet!”

Wat maakt De Bonth van Hulten echt 
onderscheidend?
“Wij zijn goed in ons vak. We kunnen hier veel, 
hebben bijvoorbeeld een eigen timmerwerkplaats 
waar wij kozijnen in lastige vormen fabriceren. 
Onze calculaties zijn helder en betrouwbaar, 
onze materialen eerlijk en duurzaam en onze 
medewerkers zijn oprecht. We werken ook 
constant aan verbetering van onze aanpak en 
systemen. Een van onze innovaties is bijvoor-
beeld schilrenovatie, waarmee we woningen 
sneller, beter en goedkoper opknappen en 
isoleren. Wij doen als specialist de kleinere en 
lastige projecten en voor grootschaliger nieuw-
bouwprojecten is er ons zusterbedrijf Van de Ven 
Bouw en Ontwikkeling bv in Tilburg. Volker-
Wessels is een bouwconcern met een decentrale 
organisatievorm en zo’n 120 werkmaatschappij-
en, rond de 15.000 medewerkers en een nadruk 
op het verbeteren van levenskwaliteit. Dat geeft 
ons een gezond fundament. Wij zeggen zelf dat 
wij bewust beter bouwen, niets verspillen, 
energie geven en verantwoordelijkheid nemen. 
Dat maken wij ook waar.”  

Zijn jullie puur op Brabant gericht of 
landelijk actief en is er veel concurrentie?
“De meeste projecten zijn in Zuid-Nederland, 
maar niet uitsluitend. Er zijn bijna veertig 
gecertificeerde bouwbedrijven in ons vakgebied 
en uiteraard komen we elkaar vaak tegen, zeker 

opgericht door Jan de Bonth. Toen hij trouwde 
werd de achternaam van zijn vrouw ‘Van Hulten’ 
aan de bedrijfsnaam toegevoegd. Sindsdien zijn 
er enorm veel toonaangevende projecten gereali-
seerd: scholen, kerken, kastelen, kloosters, 
bedrijfspanden en woningen. Een van onze 
recentste projecten is de renovatie van Station 
Eindhoven. Dat is een jong monument. Nu is het 
klaar en zeggen we ‘wauw, wat mooi en wat 
geweldig dat wij daaraan meegebouwd hebben’. 
En alles gebeurde terwijl het station gewoon in 
bedrijf was! Wij hebben veel monumenten in de 
historische kern van Den Bosch gerestaureerd en 
verfraaid. Maar wij ontwikkelen ook zelf, 
bouwen nu bijvoorbeeld veertien stadsvilla’s in en 
rond de Heilige Hartkerk in Den Bosch. En 
recentelijk hebben we een noodstroomvoorzie-
ning in het Catharinaziekenhuis aangelegd, 
letterlijk naast de operatiekamers. Dan mag er 
echt niets misgaan. Dat doen we dan met 
partners in onze groep. Wij doen echt de 
atypische projecten en er is weinig wat wij daarbij 
niet kunnen, mede dankzij de ervaring binnen 
VolkerWessels. Dat maakt ons uniek.”

Er wordt veel geklaagd over een groot 
gebrek aan vakmensen. Hoe is dat hier? 
“Nou, ook wij kunnen mensen gebruiken. Net 
als anderen hebben wij in de crisisjaren helaas 
afscheid moeten nemen van medewerkers. Maar 
de sfeer is hier goed en we maken mooi werk. 
Dan gaat men graag weer bij ons aan de slag in 
plaats van elders. Het helpt dat we af en toe 
kunnen terugvallen op externe vakmensen. Maar 
goede, ervaren mensen zijn schaars, dat is beslist 
een van de knelpunten in dit vak. Gelukkig zijn 
wij ook heel actief als leerbedrijf, waarbij jonge 
mensen aan ervaren collega’s worden gekoppeld. 
Als ze zich ontwikkelen zoals bedoeld, doen wij 
ons best om ze binnen te houden. Dit is overi-
gens een relatief klein bedrijf hoor, wij werken 

“Wij zeggen 
zelf dat wij 

bewust 
beter 

bouwen, 
niets 

verspillen, 
energie 

geven en 
verantwoor-
delijkheid 
nemen. 

Dat maken 
wij ook 
waar”
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meer werkplezier omdat je echt mooi werk kunt afleveren en tot 
minder faalkosten. Natuurlijk moeten wij aan bepaalde rende-
mentseisen voldoen, maar wij krijgen alle steun en worden echt 
gestimuleerd om ons bedrijf als een hoogwaardige specialist 
toekomst te geven.”

En hoe ziet die toekomst eruit?
“Er moet de komende jaren veel gebouwd maar ook veel ge-
renoveerd worden. Er is veel restauratiewerk waar jarenlang minder 
aandacht en geld voor was. En er is behoefte aan partijen die op een 
goede manier aan oude panden een nieuwe bestemming kunnen 
geven. Dat kunnen wij door onze combinatie van kwaliteiten, 
ervaring en slagkracht. Steeds meer mensen weten dat. Wij krijgen 
daardoor veel panden aangeboden. Super interessant en helemaal 
onze specialiteit. Als wij inderdaad het bedrijf nog wat groter 
kunnen maken en ons verder kunnen specialiseren zoals wij dat 
willen, ziet die toekomst er heel positief uit.”

regionaal. Het is een kleine wereld. Omdat er 
bij restauratie en renovatie vaak met subsidies 
wordt gewerkt, zijn er veel aanbestedingen. Dan 
speelt geld een belangrijke rol, maar het is ook 
zo dat wij dingen kunnen die anderen niet 
kunnen. Dat leidt ook tot opdrachten. Het is 
wel het streven om ons nog meer te richten op 
het ontwikkelen en herbestemmen. Dat maakt 
je minder afhankelijk. Je hebt dan andere 
werken nodig om je inkomsten in balans en je 
bedrijf gezond te houden. Eigen projecten 
helpen daarbij.”

Je vertelde dat jullie willen groeien. 
Waar ligt dan de nadruk op?  
“Het is verstandig om nog groter, sterker en 
specialistischer te worden. Het gaat nu erg goed 
met de bouw, maar er kan ook zomaar weer een 
periode van laagconjunctuur volgen en die moet 
je dan gezond door kunnen komen. Wij willen 
niet zijn als alle andere bouwbedrijven. Dus: 
niet te groot, flexibel en in bepaalde werkzaam-
heden heel goed. Herbestemming en renovatie 
zullen de komende jaren veel aandacht krijgen. 
Het energiezuiniger en gasloos maken van 
woningen is een enorme uitdaging. Daar zetten 
wij sterk op in. In het verleden hebben wij echt 
alles gebouwd, tot complete woonwijken aan 
toe. Wij waren een tijd lang een klassiek 
bouwbedrijf dat alles deed. Dat is voorbij. Wij 
geloven heilig in specialisatie en dus concentre-
ren wij ons op restauratie, renovatie, herontwik-
keling en speciale projecten. Als wij dingen 
kunnen die anderen niet kunnen, hebben we 
een prima toekomst. We hebben hier het beste 
van twee werelden: de slagkracht en wendbaar-
heid van een klein familiebedrijf en de power 
van VolkerWessels. Dat geeft opdrachtgevers 
veel zekerheid.”

In hoeverre ben je vrij om je eigen 
beleid aan te houden?
“Heel vrij. Onze moedermaatschappij ziet ook 
in dat specialisatie gezond is. Als je dingen 
vaker doet, leidt dat tot betere kwaliteit, tot 
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Met name BMW en Mercedes-
Benz zijn kampioen in het 
invullen van niches op 
autogebied en in het bedenken en 

ook weer invullen van nieuwe niches voor zeer 
specifieke doelgroepen. Ze hebben daardoor nu 
een modelprogramma dat deels gevuld is met 
modellen met een duidelijke plaats in de markt 
en deels met auto’s waarvan je denkt: wat moet 
je ermee? Of: wie gaat daar ooit in rijden? 
Neem BMW, dat naam maakte met 
achterwielaangedreven auto’s die veel ‘Freude 
am Fahren’ boden. Inmiddels levert het zo’n 17 
modelseries met om efficiencyredenen steeds 
meer voorwielaandrijvers en modellen met 
driecilindermotoren. De modellen van Mini, de 
BMW 2 Serie Tourer, de BMW X1 en 
binnenkort ook de BMW 1 Serie zijn nu 
technisch vrijwel identiek. Wilde je ‘vroeger’ 
een BMW-‘terreinwagen’, dan koos je een X1, 
X3 of X5 met XDrive-vierwielaandrijving. Er 
zat een logische volgorde in die modellen. Zelfs 
nadat er een X4 en X6 kwamen, een soort SUV 
Coupés. Inmiddels wordt de X1 gebouwd op 
het voorwielaangedreven platform van de 2 
Serie Tourer en de Mini Countryman. En 
anders dan je zou denken, is de nieuwe X2 niet 
groter dan die X1, maar technisch identiek en 
juist lager en korter, met overigens beide 
dezelfde wielbasis. Het is ook geen SUV of 
SUV Coupé, zoals je zou verwachten, maar een 
wat hogere vijfdeurshatchback. Inderdaad, het 
werd er niet duidelijker op. 

EIGENZINNIG
BMW kreeg de laatste jaren nogal eens het 
verwijt dat de modellen te veel op elkaar lijken. 
Dat is bij de X2 anders. Hij is lager dan een X1 
en stoerder dan de 2 Tourer. Verder heeft hij 
afwijkende designdetails, zoals een 
‘omgekeerde’ nierengrille, BMW-emblemen op 
de achterste dakstijlen en een meer expressieve 
achterkant. Door zijn uitstraling is het een 
‘anders-dan-andere’-auto, waarmee je ook 
zakelijk prima voor kunt komen: nuchter, 
stijlvol, sportief en zeker niet patserig.
Ten opzichte van de X1 is hij 8 cm korter en hij 
ligt 7 cm dichter bij het wegdek. De instap is 
iets hoger dan bij ‘gewone’ BMW’s. Dat zal ook 
wat oudere automobilisten aanspreken. Het 
interieur is grotendeels van de X1 overgenomen. 
Op en in de testauto maakte de combinatie van 
Misano-blauwe lak met in oranje-rood 
(Magmarot) uitgevoerde lederen bekleding de 
uitstraling echter karaktervol en ‘premium’. 
BMW past weleens iets minder mooie 
kunststoffen in het interieur toe, maar daar was 
in deze auto geen sprake van. Hij geeft je een 
echt luxegevoel.
De X2 is te bestellen in een basisversie en in 
twee M Sport-uitvoeringen. Realiseer u dat de 
auto die u in brochures, advertenties en hier op 
deze pagina’s ziet een ‘loaded’ M Sport 
X-versie is, dus luxueuzer uitgevoerd dan u 
wellicht kunt en wilt leasen. De prijslijst 
begint weliswaar bij € 44.895,- voor de 
handgeschakelde SDrive18i met 140 pk 

Net voordat wij de knalblauwe BMW X2 op deze pagina’s 
terugbrachten naar BMW Nederland, verscheen er een rij-impressie 

van dezelfde auto waarin hij werd beschreven als ‘een leuk stom 
ding’. Oeps. Onze conclusie is anders: hij is prijzig, maar het 
overwegen waard als u een exclusieve verwenauto wilt rijden.

BMW X2 sDrive 20i

Prijzig 
genoegen
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driecilinder, maar dan is de auto redelijk 
eenvoudig uitgevoerd. Onze testauto met 
tweeliter-viercilinder van 192 pk, automaat en 
een boel ‘toeters en bellen’ kost € 20.000,- 
meer en het is makkelijk om de factuur nog 
verder op te laten lopen. Want al is de 
standaarduitrusting niet echt karig, er moet 
fors betaald worden voor opties die bij menig 
goedkoper merk standaard zijn. M Sport X is 
overigens een nieuw uitvoeringsniveau, dat 
elementen van BMW M en de X-familie 

samenbrengt. Je herkent het aan ‘frozen 
grey’- accenten (o.a. onderaan de portieren), 
andere bumpers, 19-inch wielen en een deels 
alcantara-interieur. De testauto had ook nog 
optionele 20-inch wielen en volledig lederen 
bekleding. Andere gemonteerde opties waren 
een High Executive-pakket met o.a. de 
genoemde bekleding (€ 4.995,-), stuurflippers 
voor de standaard automatische transmissie  
(€ 160,-), de genoemde wielen (€ 908,-), 
Comfort Access (€ 416,-), elektrisch 
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LEUK DING
Is de BMW X2 zo’n bedrag van rond de 60 mille 
waard? Het antwoord luidt: ja én nee. Hij biedt 
ook als voorwielaandrijver volop ‘Freude am 
Fahren’ en geeft je als bestuurder steeds het 
gevoel dat je hem perfect onder controle hebt. 
Motor en 7-trapsautomaat zijn een 
indrukwekkende twee-eenheid, de besturing is 
erg prettig, de remmen zijn krachtig en de X2 
stuurt als een ‘Mini’. Voorin zit je uitstekend, 
achterin is er redelijk ruimte, maar daar maakten 
de donkere hemel en kleine portierruiten het wat 
claustrofobisch. De bagageruimte is voldoende. 
BMW’s infotainmentsysteem biedt zoveel 
mogelijkheden dat je flink tijd nodig hebt om 
alles onder de knie te krijgen, maar dan werkt 
het voortreffelijk. Dat geldt feitelijk voor alles. 
Wat ons echter stoorde, is de meerprijs voor 
voorzieningen die in deze prijsklasse gewoon 
standaard horen te zijn. Hoewel BMW de X2 als 
een auto voor hippe jongeren positioneert, zal hij 
voor hen daarom veelal te duur zijn. Er is 
bovendien veel keus uit andere merken en 
modellen auto’s die ook premiumkwaliteiten 
bieden, maar die ruimer, luxueuzer en 
betaalbaarder zijn. Dat maakt de BMW X2 
inderdaad tot een echte niche-auto, ook voor 
zakelijk gebruik. Maar als u exclusiviteit en 
imago zoekt, en daarvoor kunt en wilt betalen, is 
het een aanwinst op de markt. Een leuk ding dus 
– en zeker geen ‘leuk stom ding’.

verstelbare voorstoelen (€ 1.014,-), elektrisch 
verstelbare lendensteunen voorin (€ 246,-), 
Driving Assistant Plus (€ 394,-), Apple Carplay 
(€ 321,-), Harman Kardon-luidsprekers (€ 534,-) 
en de M Sport-aanpassingen (€ 4.294,-). Dat 
tikt allemaal aan. Een aantal van de opties, 
zoals navigatie, ledverlichting en de fijne 
head-updisplay, wil je uiteraard altijd 
aankruisen. De kwetsbare 20 inch velgen 
(stoepranden!) zouden wij niet kiezen. 
Daardoor wordt bovendien de vering extra hard 
en de grote wielen geven bij flink gasgeven 
bovendien nogal wat reacties in het stuur. Gaat 
u ervan uit dat de BMW X2 die u wilt al tegen 
de zestig mille zal kosten, ook al wordt 
instappen iets goedkoper. 
Naast deze 20i sDrive (voorwielaandrijving) met 
192 pk en zeventraps-Steptronic-automaat met 
dubbele koppeling, de 20d xDrive met 190 pk en 
de 25d xDrive met 231 pk (beide met achttraps-
Steptronic), komen er namelijk nog een 18i met 
140 pk driecilinder met handgeschakelde zesbak, 
een 20i xDrive (vierwielaandrijving) en een 18d 
met 150 pk en naar keuze sDrive of xDrive. De 
20i sDrive kan overigens in 7,7 sec naar 100 
km/u accelereren en wij haalden, weliswaar 
geregeld rijdend in de Eco-modus (je hebt ook 
‘Comfort’ en ‘Sportief ’), een gemiddeld verbruik 
van 1 op 12,5. Dat is niet slecht, zeker niet 
omdat de auto zo lekker stuurt dat je er al snel 
wat harder mee rijdt.

BMW X2 SDRIVE  
20I STEPTRONIC

Benzinemotor 192 pk of 
140 pk, diesel 150, 190 en 
231 pk; 6-versnellingsbak, 

7-traps- of 8-traps- 
automaat.

Lengte 4.360 mm, breedte 
1.824 mm, hoogte 1.526 

mm, massa vanaf 1.535 kg
20i: 141 kW/192 pk, 

0-100 km/u: 7,7 sec, trek-
gewicht 1.800 kg 

Gemiddeld 5,5 l/100 km, 
126 g/km CO2, D-Label

Prijs vanaf € 44.895,- test-
auto € 65.498,-

Leasetarief BMW X2 vanaf 
€ 579,- 48 mnd/20.000 

km/jr.



40  SHOPPING

VAN DE BOVENSTE 
PLANK

Wat lekkers snoepen op een zomerse middag of 
avond? Serveer je favoriete hapjes op de Pure 

Olive Wood tapasplank van Bowls and Dishes. 
Deze olijfhouten plank is gemaakt van 100% 
olijfhout. Een echt natuurproduct met unieke 

vorm. Prijs vanaf € 9,95. Kijk voor 
verkooppunten op: www.bowls-dishes.com/

collecties/pure-olive-wood 

DRINK VOOR  
HET MILIEU 

Het is belangrijk om voldoende water te 
drinken. Wil je ook nog bijdragen aan een 

schoner milieu? Dan is er de Retap Bottle: een 
ecovriendelijk alternatief voor plastic 

wegwerpflesjes. De fles is keer op keer te 
gebruiken en lekt niet door de lekvrije dop. 
Verkrijgbaar in verschillende formaten en 

kleuren. Prijs vanaf  
€ 11,50, www.retapstore.nl

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag vijf Retap 

Bottles 05 weggeven. 
Kans maken? Mail dan 

voor 15-8 naar marketing@
jentautolease.nl 

Drink  
voldoende 

water 
met deze

eco- 
vriendelijke 

fles

Onbezorgd picknicken 
Eindelijk een onbezorgde picknick met de Picnic Lounge. Op dit 

oversized picknickkleed van Fatboy is genoeg ruimte voor een hele groep 
mensen. Handig op te rollen als draagtas en mee te nemen naar het 

strand en park of gewoon in je eigen achtertuin. Je zet het kleed vast met 
bijgeleverde reuze punaises, zodat hij niet wegwaait. Ideaal! Buiten met 

alle gemakken van binnen. Prijs € 269,95, www.fatboy.com

MESSCHERP
Opinel zakmessen zijn al jaren een begrip. Het 
Opinel Carbon N°08 vouwmes komt overal van 
pas: op reis, in de tuin of schuur en zelfs in de 
keuken. Het mes snijdt overal moeiteloos 
doorheen en de virobloc vergrendeling zorgt 
ervoor dat hij niet dichtklapt als je aan het 
snijden bent. Prijs € 11,95, via www.bever.nl
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Ontdek 
Zuid- 

Europa 
met je 
(huur)
auto

en deze
gids

(ROAD)TRIPPIN’
Wil je Zuid-Europa ontdekken met je (huur)
auto? Dan is het boek On a Roadtrip een 
must-have! De gids staat vol met praktische tips 
en mooie hotspots en plekken om te bezoeken. 
Prijs € 19,99, www.momedia.nl 

Hooked
Ben je op zoek naar een stoere oplossing voor 

rondslingerende spullen, zoals tassen en jassen? 
Of wil je je favoriete plant een mooie plek geven 

in huis? Hang ‘m op! Deze multifunctionele 
haak is gebaseerd op de oude industriële 

kraanhaak. Prijs € 19,95,  
www.urbansandindians.com

PUIK WERK
Met deze Sico siliconen 

onderzetters van Puik komt ieder 
drankje tot zijn recht. Ze hebben 

een 3D-effect en creëren een 
speels geometrisch patroon. 

Gebruik één onderzetter voor je 
glas en schuif meerdere 

onderzetters in elkaar voor een 
(grote) pan. Prijs € 20, 
www.puikdesign.com

CHEERS!
De ultieme cocktailbar (be)zoeken in een 
metropool kan een uitdaging zijn. Dit 
boek helpt je op weg! Ontdek de mooiste 
en beste bars over de wereld, die je als 
liefhebber niet mag missen. Het laat je 
plekken zien die aantrekkelijk zijn door 
hun uitzicht, inrichting, exclusiviteit of 
ultieme signatuurcocktail. Ook vind je de 
beste cocktailrecepten in het boek: van 
gin fizz, negroni of manhattan tot de 
beste sours en longdrinks. Prijs € 24,99, 
www.lannoo.be

Opa’s vuurvork
Tijdens het kamperen boog een opa 
spontaan een ijzertje om voor zijn 

kleinzoon om iets te bakken boven een 
vuurtje. Het bleek ingenieus! De vuurvork 
is inmiddels een klassieker: je roostert er 

marshmallows, brood, worstjes, 
maiskolven, vis  – en eigenlijk alles wat je 

kunt bedenken – mee. De vork is makkelijk 
te bevestigen op een stok of tak. Handig 
voor tijdens het kamperen of thuis bij de 

vuurkorf. Set van twee stuks € 10,95, 
www.plukietsmoois.nl

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag drie 

boeken weggeven. Kans 
maken? Mail dan voor 
15-8 naar marketing@

jentautolease.nl
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Lekker aanmodderen
Wil jij je grenzen verleggen? En ben je niet vies van een beetje 
modder? Doe dan mee aan Mud Masters! Samen met 
vrienden, familie en (on)bekenden leg je een uitdagend 
hindernisparcours af, gebaseerd op echte militaire stormbanen. 
Afzien dus! Mud Masters is geen wedstrijd: het gaat erom dat 
je samen de finish haalt. Daarna een ijskoud finishbiertje, dat 
heb je dan wel verdiend! www.mudmasters.nl

HEERLIJK ONTSPANNEN 
Zie je het al voor je? Heerlijk relaxen in een riant spa-
complex, waar je uitkijkt over de mooiste weides en bergen. 
Dat kan in Hotel Post in Lermoos – Oostenrijk. Met vele 
sauna’s, stoombaden, zwembaden en panoramaruimtes voor 
beautybehandelingen. Lekker uitrusten in de ruime 
Rest-Dream-Rooms met knapperend haardvuur. Of 
heerlijk buiten floaten op zoutwater in een brine bath: goed 
voor je stofwisseling en je huid.

Vierdaags Post Aktiv arrangement, inclusief:
• 3 nachten slapen in een suite van 42 m2

• Verwenpension: gourmet keuken, ontbijt, lunch, Kaffee 
& Kuchen, 6-gangen gourmet diner

• Ontspannende massage 
• Zugspitze bergbahn ticket (3.000m)
• Gratis deelname aan activiteitenprogramma
• Gratis e-bike/mountainbikeverhuur

Optie 1: Juniorsuite A (Hotel Post), vanaf € 511,- p.p.
Optie 2: Romantiksuite R (Postschlössl), vanaf € 399,- p.p.

HANG LOOSE
Ideaal voor onderweg: de ultralichte hangmat Adventure 
Moskito Hammock Thermo van Amazona. Met een 
praktisch muskietennet en een ingebouwde zak voor een 
grondpad (niet inbegrepen). Zowel de stof als het 
muskietennet is geïmpregneerd met Tanatex-
insectenbescherming. Dat beschermt tegen vliegende en 
kruipende insecten. Beide zijden van de hangmat kunnen 
worden gebruikt: met of zonder net. Je komt van de 
zijkant binnen door een dubbele rits te openen.  
Prijs € 119, www.amazonas-ultra-light.com

DAT GAAT VLOT!
Kamperen en slapen op het water: 
rustig dobberend, ver weg van de 

drukte. Genietend van de natuur en 
de rust om je heen. Niets moet, alles 
mag. In de buurt zijn verschillende 

recreatiemogelijkheden. Je kunt naar 
drie locaties: De Heen in Noord-

Brabant, De Wissen in Limburg en 
Marnemoende in Utrecht. Prijs 

vanaf € 100 (in het hoofdseizoen), 
www.camping-raft.com

Behoefte  
aan rust  

en natuur? 
Ga vlot-
kamperen  
en slaap  
op het  
water

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag een vierdaags 

arrangement weggeven (aankomst 
op zo t/m wo). Geldig van 10 mei 

t/m 15 juli en 25 augustus t/m 29 
september 2018. Kans maken? 

Mail dan voor 15-8 naar 
marketing@jentautolease.nl 



Min./max. gecombineerd verbruik: 4,5-6,8 l/100 km, resp. 21,7-14,7 km/l, CO2-uitstoot resp. 118-155 g/km. Consumentenprijs vanaf € 56.210 
incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

NEW XF SPORTBRAKE

Geïnspireerd door het prachtige design van de XF sedan heeft 
de nieuwe XF Sportbrake alles wat u verwacht van een 
zakenauto. Met een indrukwekkend grote bagageruimte en 
uitzonderlijk veel beenruimte past de XF Sportbrake perfect bij 
een actieve lifestyle. Ook qua  efficiency is hij toonaangevend, 
met krachtige en zuinige Ingenium benzine- en dieselmotoren, 
met CO2-emissies vanaf 118 g/km. Combineer dat met Jaguar 
Care en u constateert direct dat de XF Sportbrake werkelijk 
alles biedt om uw professionele leven nog aangenamer te 
maken. De XF Sportbrake is beschikbaar vanaf € 56.210.

jaguar.nl

RUIMTE ACHTER
RIJPLEZIER VOOR

STANDAARD
3 jaar garantie & assistance

STANDAARD
3 jaar onderhoud 
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Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik 
en CO2-uitstoot: km/liter: 20,4-28,5; liter/100 km: 3,5-4,9; CO2 g/km: 91-134.

Vind je dat zakelijk rijden best een beetje sportiever mag? 
Dan zal de nieuwe Focus ST-Line je aangenaam verrassen. 
Met z’n dynamische uitstraling, ondernemende karakter en 
slimme technologieën maakt hij rijden aangenamer en veiliger. 
Zo biedt hij Adaptieve Cruise Control, Rijstrook Centrering en 
Snelheidsbordherkenning. Kom hem in juli bekijken en merk dat hij 
alles heeft om het jou naar de zin te maken. Ook zakelijk gezien.

Ons nieuwe businessmodel

De nieuwe Ford Focus
Begin juli in de showroom

40267787-1-Ford-FocusSTline-MAG-Persoonlijk-210x297mm.indd   1 30/05/2018   15:42
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