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Impressies van
interessante leaseauto’s:
- Jaguar i-Pace
- Kia Ceed
- Ford Focus
- Mercedes-Benz A-Klasse
- VW E-Crafter
- Audi A6

Vakmanschap is…
de unieke kwaliteit van
Van Mossel Car Solutions

Van belang:
fiscaliteiten en
autonieuws

Terugblik op de succesvolle

J&T AUTOLEASE
EV-BIJEENKOMST

Attractieve evenementen, producten die hebberig maken

VOLVO XC90
ANTICIPEERT OP UW LEVEN

Bij Volvo staat de mens centraal. U bent de reden dat wij innoveren. Innovatie is
geen optelsom van features, maar voegt iets toe aan uw leven. Zodra u instapt
in de Volvo XC90 ervaart u de ultieme combinatie van luxe en comfort, verpakt in
Scandinavisch topdesign. Het rijk ingerichte interieur met 7 zitplaatsen combineert
vakmanschap met elegantie. Elk detail klopt.
Ook de intelligente technologie anticipeert op uw leven; Pilot Assist stuurt mee voor
een ontspannen rijbeleving. Het 9" touchscreen werkt intuïtief en is te bedienen
als uw smartphone. De standaard City Safety denkt altijd met u mee. En de Volvo
On Call app zorgt ervoor dat uw XC90 op een warme dag perfect gekoeld is.
Zonder meerprijs leverbaar als T8 Twin Engine AWD met hybridetechnologie.
MADE BY SWEDEN
VOLVO XC90 VANAF € 79.995
VOLVOCARS.NL/XC90

Volvo XC90 vanaf € 79.995 (consumentenadviesprijs) of € 78.685 (fiscale waarde). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. gem. verbruik:
2,6 – 8,1 l/100 km (38,5 – 12,3 km/l), gem. CO2 uitstoot resp. 59 - 189 g/km.
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Van ‘kan niet’ houden wij niet

In ons vak zijn wij wel wat gewend. Als je leest over wat er dit jaar
allemaal in de autowereld gebeurde, lijkt dat nogal heftig. Bovendien
gingen de veranderingen nooit eerder zo snel. Maar wij hanteren als
motto: van ‘kan niet’ houden wij niet. Dat kwam ons prima van pas.

De nieuwe WLTP-verbruiks- en emissiemetingen leidden ertoe dat
autoprijzen op en neer gingen en dat sommige modellen ineens niet meer
leverbaar zijn. Het is niet fijn als je klanten moet vertellen dat de gekozen
auto ineens veel duurder is of niet leverbaar is.
Verder loopt de vraag naar diesels terug. Daardoor adviseren wij klanten
steeds vaker over aanpassing van hun autobeleid, omdat het onnodig
inzetten van diesels hen te veel geld kan kosten. Elektrische auto’s dan?
Wij zijn daar enthousiast over en er komen nu snel meer modellen. Maar
we zien ook enorm stijgende levertijden. Als je klant na lang wikken en
wegen besloten heeft om elektrisch te gaan rijden maar niet maanden of
langer op de nieuwe auto kan of wil wachten, wat doe je dan? Een
vergelijkbare situatie is er bij de grijs kentekenauto’s die wij steeds vaker
inzetten. Klanten hebben hun nieuwe bedrijfsmiddel vaak snel nodig om
hun werk goed te kunnen blijven doen. Maar dat botst af en toe met
levertijden door toegenomen vraag. Het vinden van oplossingen is dan
soms ingewikkeld. Maar wij hebben een inventief, betrokken team en we
maken deel uit van de krachtigste en meest klantgerichte autogroep in ons
land. Daardoor kunnen wij snel schakelen en veelal iets bedenken dat de
klant toch blij maakt.
Daarover gesproken, in dit blad kijken we nog even terug op de geslaagde
eerste J&T Autolease EV-middag in Eindhoven. De bezoekers en
sprekers waren na afloop even gemotiveerd als enthousiast. De
bijeenkomst smaakte bij hen naar méér en gaf ook ons energie. Eén van
de interessante gevolgen was overigens dat wij met een aanwezige
ondernemer een samenwerking op het gebied van waterstof hebben
gesloten. Daarover leest u meer op de J&T Autolease-nieuwspagina’s; wij
zijn hiermee echt een koploper.
Hoe wij met klanten proberen mee te denken blijkt
ook uit het artikel over Van Mossel Car Solutions in
dit magazine en over de bijzondere foodtruck die
daar voor een van onze relaties wordt gebouwd.
Inderdaad, van ‘kan niet’ houden wij niet en dat
maakt ons uniek. Dit magazine is dat overigens ook.
Ik wens u namens ons team graag weer veel plezier
met alle artikelen en informatie. En als u door dit
alles geïnspireerd wordt en iets bijzonders zou
willen leasen, denk dan aan ons motto!
Remco van Lotringen
Commercieel directeur J&T Autolease

Scan de code met uw telefoon en u komt direct op
onze website. J&T Autolease is een onderneming
van International Car Lease Holding.
COVERFOTO
De Brits-Kosovaarse superster Dua Lipa, wereldwijd
de meest gestreamde artieste, werkt samen met
Jaguar voor de spectaculaire Jaguar i-Pace.
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4 J&T NIEUWS

NIEUWE KLANT OASEN
Oasen is het drinkwaterbedrijf van het Groene Hart, in 1883 gestart als De Goudse Waterleiding Maatschappij. Het levert drinkwater in het oosten van Zuid Holland; elke dag zorgen de
medewerkers van Oasen ervoor dat 750.000 mensen lekker en gezond drinkwater uit de kraan
krijgen. Het is een maatschappelijk bedrijf dat op duurzame wijze werkt. De volksgezondheid
staat daarbij voorop. Oasen hanteert hoge standaarden voor de kwaliteit en de beschikbaarheid
van drinkwater en handelt doelmatig en klantgericht. Dat wordt gerealiseerd dankzij continue
innovatie, ontwikkeling en interactie met de omgeving. Met 250 vakbekwame medewerkers
bouwt het aan de drinkwatervoorziening van de toekomst. Dat gebeurt op een transparante,
moderne en eigenwijze manier. Bij J&T Autolease zijn wij er supertrots op dat dit bijzondere
bedrijf bij ons klant is geworden! Op de foto de bekrachtiging van de samenwerking, met van
links naar rechts: Peter Severs (Senior Lease Adviseur J&T Autolease), Walter van der Meer
(Algemeen Directeur Oasen), Cas Bastiaansen (Accountmanager J&T Autolease), Remco van
Lotringen (Commercieel Directeur J&T Autolease) en Esther Zandt (Hoofd Inkoop Oasen).

WINTERBANDEN:
NEEM TIJDIG ACTIE

Het is elk najaar een terugkerend onderwerp:
heeft u winterbanden in uw
leaseovereenkomst opgenomen, zorgt u er dan
voor dat u tijdig een afspraak voor de
bandenwissel maakt. Het begint steeds
kouder, natter en dus ook gladder te worden.
De afgelopen jaren hadden we maar heel
weinig sneeuw en echte gladheid, maar dat
kan zomaar anders worden. Bovendien is
bewezen dat winterbanden bij nat weer en
temperaturen onder de 10 graden sowieso
voor een kortere remweg en meer stabiliteit
zorgen. Dus is het dan een stuk veiliger en geruststellender als uw auto is
voorzien van winterbanden. Maar zodra het echt slecht weer wordt, gaat
iedereen die de banden nog niet gewisseld heeft daarvoor ineens
razendsnel een afspraak maken. Juist dan loop je de kans daar even op te
moeten wachten. Daarom: regel meteen zo’n afspraak. Dat is wel zo safe!
En het is supergemakkelijk te regelen, via https://www.jentautolease.nl/
mijn-leaseauto/onderhoud-en-banden/

NOG MEER MERKEN!
Sinds 1 september is de Van Mossel Automotive Groep door de overname
Autobedrijf Otten in Breda ook dealer van de merken Fiat, Fiat
Professional, Abarth, Alfa Romeo en JEEP en officieel servicepunt van
Chrysler en Dodge. Frans Otten:
“Van Mossel stelt de toekomst
van dit bedrijf veilig.” Voor u als
klant van J&T Autolease, waar u
een volledig vrije keus uit
merken en modellen heeft,
betekent het dat áls u een auto
van een van de genoemde
merken wilt rijden de levering
net iets attractiever kan zijn.

Eerste waterstofauto’s

Bij J&T Autolease omarmen wij de toekomst. Daarom
maken wij veel werk van elektrisch rijden en van advisering over en leasing van bedrijfswagens waarmee je
als ondernemer de komende jaren een goed rendement haalt. Verderop in dit magazine meer daarover.
Wij hebben nu in samenwerking met Twinning Energy
in Maarn de eerste vier Hyundai Nexo-waterstofauto’s
besteld. De splinternieuwe Nexo is een uitermate geavanceerde en luxueuze SUV waarin een brandstofcel
de getankte waterstof omzet in elektriciteit voor de
aandrijving. Grote voordelen: een volkomen schone
emissie, een actieradius van zo’n 665 km (WLTP), voltanken binnen 5 minuten, lagere kosten dan benzine
en 4% bijtelling over de gehele catalogusprijs, ook na
1 januari 2019. Het nadeel: op dit moment zijn er maar
drie waterstoftankstations in ons land… maar dat
aantal gaat de komende één, twee jaar flink stijgen.
Als het tanken gemakkelijker is, zullen er ook meer
waterstofauto’s leverbaar en geleased worden. Je kunt
er, zo bewees onlangs de 3e Waterstof Challenge in
Nijmegen, binnen 24 uur al bijna heel Europa mee
doorkruisen. Wij zien een toekomst voor waterstofmodellen naast elektrische auto’s en met deze eerste
bestelling geven wij daar invulling aan. Meer weten?
Informeer bij onze lease-adviseurs!
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Medewerkers van J&T Autolease belicht
Als u met mensen van J&T Autolease contact heeft, is het wel zo leuk als
u wat meer over hem of haar weet. Dat maakt het net wat persoonlijker.
Daarom belichten wij in elk magazine een medewerker.
Deze keer Chrétien Döll, teamleider ROB.
Chrétien, vertel eens iets
meer over jezelf?
“Ik ben 51, vader van een jongen
en een meisje, ik houd van reizen
door Europa met mijn motor, een
Harley-Davidson, en ik werk nu
acht jaar bij Van Mossel en J&T
Autolease. Daarvoor werkte ik
ook bij een leasemaatschappij,
dus ik ben behoorlijk ervaren in
mijn vak.”
Wat doet een teamleider
ROB? Want voor veel lezers
zal die titel abacadabra zijn.
“Ik stuur de afdeling ROB aan en
als dat de lezers niets zegt: wij
zijn verantwoordelijk voor alles
wat er aan onderhoud aan hun
leaseauto’s moet worden gedaan.
Dus reparaties, onderhoud en
banden, daar staat die afkorting
ook voor. Onze uitdaging daarbij
is om alle betrokkenen tevreden
te stemmen.”
Je naam klinkt niet heel
Nederlands, waar komt die
vandaan?
“De voornaam is Frans, de
achternaam Duits, maar ik ben
honderd procent Nederlands.
Een van mijn voorouders kwam
uit Duitsland, vandaar.”
Wat maakt dit bedrijf
anders dan andere?
“Ik heb de afgelopen jaren
natuurlijk een enorme groei
meegemaakt. Wij zijn er daarbij
in geslaagd om efficiencyslagen te
maken maar de sfeer en het
karakter van een klein bedrijf te
behouden. De lijnen zijn kort, de
klantgerichtheid is groot en wij
hebben vaak rechtstreeks contact
met wagenparkbeheerders en

vaak ook met de bestuurders. Wij
staan als afdeling echt voor een
hoog serviceniveau.”
Wat is in je werk je grootste
uitdaging?
“Zorgen dat alle dagelijkse dingen
goed en snel verlopen, dat de
doorlooptijden worden beheerst en
dat we snel reageren op vragen
van bestuurders en wagenparkbeheerders. Daarmee willen wij ons
echt onderscheiden.”
Kom je rare of leuke dingen
in het contact met klanten
tegen?
“We krijgen veel reacties van
klanten dat ze snel en goed
geholpen zijn. Dat komt door de
persoonlijke betrokkenheid en
inzet van ons hele team. Als
mensen bijvoorbeeld onderweg
stranden doen we er echt alles aan
om ze, samen met hulpverleners,
weer zo snel en goed mogelijk op
weg te helpen. Dat wordt erg
gewaardeerd en dat zorgt ook
weer voor extra motivatie.”
Wil je nog iets aan klanten
meegeven dat het contact
nog prettiger maakt?
“Wij hebben op de website en in
de app een online afsprakensysteem, in het kader van onze
Premium Service. Dat is voor
klanten echt supergemakkelijk.
Niet iedereen denkt er al altijd
aan, maar je kunt er heel snel
online afspraken mee maken en
het onderhoud van je auto laten
verzorgen. Ah, en in dat kader:
denk aan het tijdig laten monteren van je winterbanden, dus
gebruik daar dat afsprakensysteem voor!”

“Wij zijn erin geslaagd om
efficiencyslagen te maken,
maar de sfeer en het karakter
van een klein bedrijf te
behouden”
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MONDIAL DE L’AUTO
IN PARIJS
De grote tweejaarlijkse najaarstentoonstelling in Parijs had het
niet gemakkelijk: veel merken bleven weg. Andere profiteerden
daar echter van met de onthulling van wereldprimeurs die nu
meer aandacht kregen. Eerder al was er ook het nodige bedrijfswagennieuws te zien op de Hannover Messe. Dit auto-najaar
brengt al met al veel nieuws. Wij kunnen hier onmogelijk volledig
zijn en pikken er wat krenten uit.

AUDI E-TRON
EN MERCEDES-BENZ EQC
Natuurlijk mogen de twee grote Duitse concurrenten van Tesla
en van Jaguar, die beide immense successen boeken met hun
topsegment elektrische auto’s, hier niet ontbreken. Audi en
Mercedes-Benz kunnen dit jaar nog niet leveren, waardoor ze
de verkoophausse door de komst van de Tesla tax missen. Maar
ook in 2019 en erna zijn hun auto’s attractief. Je kunt met beide
zo rond de 400 km afleggen en dan in korte tijd bij een
snellader de accu weer bijladen. De e-Tron en de EQC zijn
ongeveer even snel, even groot, even duur en even goed
uitgerust. De Audi begin bij goed 80 K, maar met de opties die
je wilt zal hij, net als de concurrentie, op rond de € 110.000,uitkomen. Als unieke ‘gimmick’ is de Audi leverbaar met
buitenspiegels met een camera en een display; Mercedes-Benz
stelt er weer andere voorzieningen tegenover. Beide zijn de
eerste van een hele serie elektrische modellen en reken maar
dat ze zo aangenaam rijden dat de verkooppresultaten van de
grote SUV’s met diesel- of benzinemotor fors zal teruglopen.
De toekomst is begonnen!

Dit label
moet
ervoor
zorgen
dat het
makkelijker
is om
te zien of
het om
gewone
brandstof
gaat of om
brandstof
die geheel
of
gedeeltelijk
‘bio’ is

Brandstoflabel
verplicht op
nieuwe auto’s

Sinds 12 oktober 2018 moeten
nieuwe auto’s voorzien zijn van
stickers waarop het
brandstoflabel (‘fuel identifier’)
staat. Het moet ook in het
instructieboekje worden
aangegeven en in de showroom
worden toegelicht. Deze
wettelijke verplichting komt
voort uit Europese regelgeving
voor consumenteninformatie.
Dit label moet ervoor zorgen
dat je niet meer de verkeerde
brandstof tankt en dat het
gemakkelijker is om te zien of
het om gewone brandstof gaat
of om brandstof die geheel of
gedeeltelijk ‘bio’ is. De
verplichting om zo’n label bij de
tankdop te hebben, geldt
uitsluitend voor nieuwe
voertuigen die vanaf 12 oktober
2018 voor het eerst werden
geregistreerd.
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HYBRIDE FORD TRANSIT
Nieuwe generatie
Mondeo Hybrid

Ford brengt komend jaar verbeterde benzine-elektrische modellen van de Ford Mondeo Hybrid op de markt, inclusief een
Mondeo Wagon Hybrid.
Ford mikt hiermee op klanten die veel ruimte en tegelijk een hoge
mate van efficiency wensen. De hybride-versies moeten een
aantrekkelijk alternatief voor diesel zijn. De Mondeo Hybrid heeft
een elektromotor die de speciaal voor dit model ontwikkelde
2,0-liter Atkinson-benzinemotor ondersteunt. Een generator zorgt
voor het terugwinnen van remenergie om de batterij van 1,4 kWh
bij te laden. De auto kan gedurende korte tijd en over korte
afstanden volledig elektrisch rijden. Hij heeft een systeemvermogen van 140 kW (187pk). Ford gaat ook de nieuwe generatie
Mondeo Hybrid in Valencia produceren, naast de andere Mondeo-versies. Op de foto de huidige Mondeo Hybrid.

Ford heeft behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd aan de
verschillende Transit-modellen. Er is een nieuwe 2-tons
uitvoering met tot 7% verbeterde efficiency en nieuwe connectiviteitsmogelijkheden; er komt een mild hybrid-aandrijflijn
met dieselmotor (mHEV) en er is een verbeterde 2.0-liter
EcoBlue-dieselmotor met 136 kW (185 pk) gekoppeld aan een
automatische tientrapstransmissie (!) en achterwielaandrijving.
De mHEV-technologie is optioneel leverbaar op Transits met
voor- en achterwielaandrijving. Bij druk stadsverkeer, met veel
stoppen en optrekken, kan de besparing oplopen tot 8 procent.
Verder is de Transit Custom PHEV getoond, een plug-in hybride. Deze heeft de bekende 1,0-liter EcoBoost-benzinemotor
die als range-extender fungeert. Op puur elektrokracht moet de
auto met zijn onder de laadvloer geplaatste 14 kWh accupakket
50 kilometer kunnen afleggen. Als de benzinemotor bijspringt
wordt de totale actieradius 500 kilometer. Ford belooft dat
het laadvermogen identiek is aan dat van de dieselversies. De
productie start in de tweede helft van volgend jaar.

Toyota Corolla Touring
Sports

MERCEDES-BENZ B-KLASSE
De derde generatie van de Mercedes-Benz B-klasse is volledig
nieuw, maar is vanuit elke hoek herkenbaar als B-klasse. Hij staat
net als de A-klasse op het voorwielaangedreven MFA2-platform,
waarbij de wielbasis met 3 cm groeide. Ook het interieur vertoont
nogal wat overeenkomsten met dat van de A-klasse, met o.a.
dezelfde keus uit schermen en met het MBUX-systeem. Op de
motorenlijst een nieuwe 2,0-liter grote dieselmotor met 150 pk of
190 pk, een 116 pk 1.5 diesel en twee benzine-versies met 136 of
163 pk. Veelal is een automaat standaard. De nieuwe B-klasse is
in staat om semi-autonoom door het verkeer te gaan. Bestellen
kan vanaf december. De levering start in februari volgend jaar.
Prijzen volgen nog.

Nadat Toyota eerder al bekend maakte dat de Aurismodellen worden opgevolgd door een hatchback, sedan
en stationwagon die net als vroeger Toyota Corolla
heten, is nu de eerste informatie over de Corolla Touring
Sports bekend. Net als de hatchback biedt de TS drie
motorversies: een 116 pk 1,2-liter turbobenzinemotor,
een 1.8 Hybrid met 122 pk en een 2.0 Hybrid met 180
pk, beide met automaat. De auto’s zijn in Europa
ontworpen en dat zie je aan de verfraaide afwerking. Er
wordt veel beenruimte voor de achterpassagiers beloofd,
dankzij de wielbasis van 2,7 meter. Eind eerste kwartaal
2019 moet de Corolla in ons land zijn.

FORD INTRODUCEERT

de nieuwe
Ford Focus

Met de nieuwe Ford Focus ST-Line blijf je nooit onopgemerkt. Zijn sportieve en
dynamische uitstraling, ondernemende karakter en slimme technologieën maken
rijden aangenamer en veiliger. Zo biedt hij innovatieve opties als Adaptieve
Cruise Control, Rijstrook Centrering en Snelheidsbordherkenning. Kom hem nu
bekijken en merk dat hij alles heeft om het jou naar de zin te maken. Ford.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,4-28,5; liter/100 km: 3,5-4,9; CO2 g/km: 91-134. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.
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PEUGEOT 3008
EN 508 PLUG-IN HYBRID
Net als Ford komt ook Peugeot met modellen met de combinatie van een benzinemotor met elektroaandrijving. En ook daarop moet helaas nog lang gewacht
worden, tot najaar 2019. Wij gaan er daarom niet al te uitgebreid bij stilstaan: de
3008 SUV en de 508 en 508 SW worden leverbaar als Hybrid en Hybrid4 met
gecombineerd 225 of 300 pk. De 1.6 viercilinder levert 180 of 200 pk en de
rest komt van een of twee elektromotoren. De lithium-ion-batterij onder de stoelen van de tweede zitrij heeft 11,8 tot 13,2 kWh capaciteit en de auto’s kunnen
tot 50 km (WLTP) elektrisch rijden. Jammer dat we er nog zo lang op moeten
wachten, maar als u eind volgend jaar aan een nieuw leasecontract toe bent….

BMW 3-SERIE
Het belangrijkste BMW-nieuws voor dit najaar
is uiteraard de nieuwe 3-serie. Hij moet door een
lichter platform en meer torsiestijfheid weer
sportiever zijn dan voorheen. De Touring
verwachten wij in maart in Genève. De wielbasis
is 4 cm gegroeid en de 3-serie is leverbaar met
veel verschillende motoren. De 320i en 330i
hebben viercilinders met 184 pk of 258 pk.
Dieselen kan met de 150 pk sterke 318d, met de
190 pk 320d (ook met xDrive) of met de
zescilinder 330d met 265 pk. Er volgen nog een

M340i en een plug-in hybride. BMW geeft de
3-serie een volledig nieuw interieur, met een
(optioneel) 12,3-inch digitaal instrumentarium
en een eveneens optioneel 10,25-inch scherm
voor het nieuwe infotainment. De nieuwe 3-serie
is vanaf 9 maart in het land, als Advantage,
Sport Line, Luxury Line en M Sport. Prijzen
volgen nog. Verder is de i3 gepresenteerd met een
grotere batterij en dus meer actieradius, rond de
285 km volgens de WLTP-meting. Dat blijft ten
opzichte van andere actuele EV’s een tikje mager.

Kia
e-Niro,
wij denken dat u
snel zal
moeten
toeslaan!

Kia e-Niro

De afgelopen tijd is er ontzettend veel gepubliceerd over
o.a. de Hyundai Kona EV die dankzij z’n interessante prijs
en actieradius inmiddels een mega-levertijd heeft. Maar
voor het eind van dit jaar staat bij de Kia-dealers de nieuwe
e-Niro met dezelfde aandrijving en dankzij de 64 kWh lithium-polymeerbatterij een WLTP-actieradius van 485 km. De
e-Niro heeft een 150 kW/204 pk sterke elektromotor en
kan in slechts 7,8 sec van stilstand naar 100 km/u flitsen.
De Kia e-Niro wordt zoals elke andere Kia geleverd met 7
jaar of 150.000 kilometer garantie, ook op het accupakket en de elektromotor. Prijzen en leasetarieven nog niet
bekend, maar wij denken dat u snel zal moeten toeslaan!

10 EVENEMENT

Eerste J&T Autolease EVenement op de
High Tech Campus Eindhoven

Inspirerend

Rond honderd relaties woonden het eerste Electric Vehicle evenement
bij dat wij donderdag 28 juni hielden op de fraaie High Tech Campus in
Eindhoven. Dat stemde enthousiast. Het was namelijk een even nuttige
en informatieve als geanimeerde middag waar veel kennis over
elektrisch rijden en over de mogelijkheden en consequenties voor het
bedrijf werd opgedaan. Het werd ook duidelijk dat met name het niet
overal gemakkelijk kunnen opladen nog een struikelblok is.

EVENEMENT 11

H

et mooie weer (wie had kunnen
voorzien dat we daarvan nog zoveel
meer zouden krijgen?) en de drukte
voor de beginnende zomervakanties leidden
ertoe dat een aantal mensen dat aankondigde te
zullen komen, toch wegbleef. Ook het
ontbreken van een ‘sense of urgency’ bij veel
ondernemers speelde een rol. ‘Elektrisch rijden?
Dat zien we wel als het echt moet of als erom
wordt gevraagd’, zo wordt nog te vaak gedacht.
Precies om die reden werd deze middag
georganiseerd. Als je nog niet bezig bent met
echt duurzame mobiliteit, ga er dan nu heel snel
serieus over nadenken, zo gaven feitelijk alle
sprekers de aanwezigen mee. Dat werd ook
verwoord door een aanwezige klant, die ons
vertelde: “Wij moeten echt overstappen op
elektrisch rijden. Het is beter voor onze
toekomst en het past bij de focus op
duurzaamheid binnen ons bedrijf. Klanten
beginnen het zelfs al te vragen en ik verwacht
dat het spoedig van sommige afnemers zelfs een
eis wordt. Alleen is voor veel van onze
medewerkers het opladen nog een probleem.
Als jullie daarin verandering weten te brengen,
bestellen wij meteen meer auto’s.”
Hij gaf exact weer wat nog te veel mensen
tegenhoudt. Hoewel er een groeiend aanbod
van attractieve elektrische auto’s en
bedrijfswagens is, en we ogenschijnlijk veel
laadpunten hebben, blijft de grootste

belemmering dat veel mensen in flats en in
straten met weinig parkeermogelijkheden
wonen en daardoor niet gemakkelijk hun auto
kunnen opladen. Gemeenten maken bovendien
niet altijd haast met het aanbieden van laad
faciliteiten, zelfs al zeggen ze dat wel te doen.
Daarop is dus actie nodig.

ZWART

Het was een primeur, deze informatieve
bijeenkomst met relaties. Wij doen wel geregeld
leuke dingen met hen samen, maar passend bij
onze focus op duurzame mobiliteit combineerden
wij dat nu met het bieden van nuttige informatie.
Het resultaat smaakte naar meer!
Als locatie kozen wij voor wat de slimste
vierkante kilometer van de wereld wordt
genoemd, Brainport Eindhoven, en daar het
Conferentie Centrum van de High Tech
Campus. Hier zijn de mensen en bedrijven
gevestigd die de wereld van de meest bijzondere
innovaties voorzien. De belangstelling voor
nieuwe techniek is er inderdaad enorm. Toen
onze gasten arriveerden, zag het al zwart van de
belangstellenden voor de auto’s die dankzij de
medewerking van fabrikanten en distributeurs
‘bij ons’ voor de deur stonden. Een Tesla Model
X, de Toyota Mirai-waterstofauto (velen hadden
‘m nog nooit gezien), de Toyota Prius Plug-in
hybride, de Smart EQ , de Mercedes-Benz
E-klasse 350 e plug-in, de Volkswagen e-Golf,

De
overgang
naar
elektrisch
rijden is niet
meer te
stoppen
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de Nissan Leaf en de Nissan E-NV200bedrijfswagen in twee uitvoeringen, waaronder
de splinternieuwe personenbus.

NIET TE STOPPEN

Een woordelijk verslag van de bijeenkomst is
niet te geven, omdat er ontzettend veel
informatie over de aanwezigen werd uitgestort.
Laten wij ons beperken tot de hoofdlijnen.
Gastheer was, naast J&T Autolease-commer
cieel directeur Remco van Lotringen, de
dynamische Carlo van de Weijer, ‘Director
Strategic Area Smart Mobility’ aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Hij begon
zijn presentatie met een interview met Remco
van Lotringen en met Armand van Veen,
algemeen directeur van International Car
Lease Holding, over de aandacht binnen J&T
Autolease voor elektrisch rijden. Daarna nam
hij de aanwezigen uitgebreid mee langs alle

belangrijke actuele ontwikkelingen. De
essentie van zijn boodschap: de overgang naar
elektrisch rijden is inderdaad niet meer te
stoppen. Vervolgens was er ruimte voor een
drietal parallelsessies: fiscalist mr. Jan
Rolleman over de fiscale aspecten van
elektrisch rijden; Bjorn Brands van
laadpalenfabrikant Ecotap over alle aspecten
van het opladen van auto’s en Carlo van de
Weijer en Steef Korfker van het havenbedrijf
Rotterdam over elektrisch rijden in de
praktijk, de toekomst van waterstof en andere
zaken die van belang zijn. Doordat deze sessies
in kleine groepen plaatsvonden, was de
informatieoverdracht persoonlijk en intensief.
De aanwezigen hadden er dus veel aan.

DUIZELEN

De drie gastheren op deze sessies gaven na een
korte koffiepauze een update van wat zij
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bespraken en wat zij van de aanwezigen
teruggekoppeld kregen. Vervolgens was er alle
aandacht voor gastspreker Ben van der Burg,
voormalig profschaatser, directeur bij een
IT-bedrijf en columnist bij BNR Nieuwsradio.
Zijn thema was ‘de auto in de digitale wereld’
en enthousiast nam hij de aanwezigen mee
langs ontwikkelingen als autonoom rijden,
deelauto’s en de snelle opkomst van verdere
digitalisering. Het deed je af en toe duizelen,
maar maakte ook duidelijk hoe snel verander
ingen op ons afkomen en hoe noodzakelijk het
is om daarop in te spelen. Kies maar: wordt het
eten of gegeten worden?
Van der Burg praatte naar de al even bijzondere
laatste spreker toe, Martijn van Dijk van de in
Helmond gevestigde startup Voitures Extravert.
Zij doen daar waarvan veel aanwezigen in
eerste instantie ‘de bibbers’ kregen: zij bouwen
klassieke Porsche’s 911 uit de jaren zeventig en

tachtig om naar elektrische aandrijving en die
auto’s, Quintessenza geheten, kosten vanaf
rond de drie ton. In goed vijf minuten vertelde
Van Dijk waarom zij dat doen, hoe zij dat doen
en hoe positief de respons tot nu toe is. Ook
hierbij de conclusie: elektrisch rijden is als
ontwikkel ing niet meer te stoppen en het kan
nog uitermate aantrekkelijk zijn ook. Zelfs bij
klassieke auto’s! Een aantrekkelijke, leerzame
middag dus en elke gast keerde na de
afsluitende borrel nadenkend huiswaarts. Dat
gold ook voor de aanwezigen van J&T
Autolease die zich voor twee duidelijke
uitdagingen geplaatst zien: voldoende
elektrische auto’s bemachtigen om aan de snel
stijgende vraag te kunnen voldoen en… samen
met de laadpalenleverancier en met gemeenten
ervoor zorgen dat klanten in de buurt van hun
huis kunnen laden, via een gewone laadpaal of
een snellader!

Jaguar i-Pace S

Gamechanger

Opgestoken duimen van automobilisten die ons inhaalden. Meer dan drieduizend
bestellingen die vóór 1 januari geleverd moeten worden. Weinig auto’s trekken
zoveel belangstelling als deze volledig elektrische Jaguar. Het is de eerste
serieuze concurrent voor de Tesla-modellen en ook de auto die de Duitse
concurrentie met veel bravoure aftroefde. Wij reden een week met een voorserie
van de i-Pace. Wat een auto!

E

erlijk gezegd raakten wij tot onze eigen
verbazing onder de indruk van de i-Pace.
Na eerder uitgebreid een Tesla Model S
P100D te hebben gereden, dachten wij dat de
ervaringen met die auto niet konden worden
overtroffen. Zo verbijsterend snel, zoveel
actieradius, zo gemakkelijk en snel op te laden,
zo’n formidabel werkend multimediasysteem…
Zodra Nederlandse automagazines de hand
konden leggen op een i-Pace maakten ze
vergelijkingstests met uiteraard een Tesla.
Vanwege de prijs was dat een Model S 75D.
Die kost namelijk ongeveer € 100.000,-; de nog
snellere en exclusieve P100D is zestig mille

duurder. Dus is de 75D het best vergelijkbaar
met de Jaguar (de testauto kostte € 109.167,-) en
straks ook met de Duitse concurrentie. Is zo’n
Tesla nu niet meer aantrekkelijk? Zeker niet. Bij
Autoweek won de Tesla van de Jaguar, bij
Autovisie was het andersom. De Tesla is de
betere elektrische auto, de Jaguar is de leuker
rijdende elektrische auto. Je merkt aan de Tesla
dat het merk al jaren elektrische auto’s bouwt en
dat alles op elektrisch gebied echt veel beter
werkt. De Jaguar is daarentegen mooier
gebouwd en afgewerkt, zelfs al was onze
testauto een pre-productiemodel. Hij stuurt
strakker, rijdt dynamischer en het is een
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actieradius. Bij een i-Pace met wielen tot 20
inch mag u straks verwachten dat u er tussen de
400 en 450 km mee kunt halen. Dat zal in de
winter wat minder zijn, en bij veel
snelwegkilometers ook, maar de auto is
daardoor als zakenauto voldoende bruikbaar.
Tesla is er echter niet mee verslagen en dat zal
ook de andere merken niet snel lukken. De
Amerikaanse fabrikant heeft behalve al die
ervaring echt betere batterijen en het eigen
netwerk van snelladers. Dat is vrijwel niet in te
halen.

AVANTGARDISTISCH

sportievere verschijning dan de Model S. Je
stapt gemakkelijker in en uit en je zit zowel
voorin als achterin beter. Maar bij Tesla heb je
voor minder geld meer actieradius, sneller laden
en meer standaarduitrusting, uiteenlopend van
een glazen schuifdak tot een elektrisch
bedienbare achterklep. Plus een beter systeem
om kortstondig automatisch te kunnen rijden.
Met de i-Pace haalden wij meestal zo’n 350 km
actieradius, terwijl Jaguar adverteert met een 90
kWh-batterij en een WLTP-actieradius van
480 km. Een Tesla Model S 75D (ook
vierwielaandrijving, net als de Jaguar) kan met
een batterij van 75 kWh een actieradius van 466
km halen; de 100D komt zelfs nog verder. Hij
springt dus zuiniger met energie om. Bovendien
kun je er veel sneller mee laden, bij de Tesla
Superchargers zelfs tot 120 kWh. Voor veelrijders en mensen met haast maakt dat een
Tesla tot de betere keus. Volgens Jaguar zal een
grote software-update de actieradius van de
i-Pace auto’s flink verhogen. Wij gaan het zien.
De testauto rolde bovendien op 22 inch wielen,
terwijl 18 inch standaard is. Dat scheelt ook in

Het laat onverkort dat de i-Pace een even
unieke als begerenswaardige auto is. De Duitse
concurrentie werd verslagen met een elektrische
auto met uitstekende specificaties die nu al bij
de dealer staat. Hij is ook niet ‘in elkaar
geflanst’ om anderen te snel af te zijn. De i-Pace
wordt gebouwd bij Magna Steyr in Oostenrijk
en maakt bij ons ook indruk door zijn
bouwkwaliteit. Omdat de i-Pace puur als
elektrische auto is ontworpen en het merk zich
wil onderscheiden, werden er qua vormgeving
en opzet andere keuzes gemaakt dan bij de toch
wat traditioneel ogende SUV’s van Audi en
Mercedes-Benz die in 2019 verschijnen. De
batterijen zijn in de vloer verwerkt, waardoor
deze Jaguar hoger is dan gemiddeld, maar
verder hadden de vormgevers alle vrijheid. De
i-Pace werd zo een soort SUV, maar op een
minder intimiderende manier. De auto oogt
‘live’ veel beter dan op foto’s en is in het
straatbeeld behoorlijk avantgardistisch. De hoge
neus maakt hem herkenbaar als Jaguar. Als we
gewend zijn aan het idee van een elektrische
Jaguar zullen volgende modellen lager en
aerodynamischer zijn.

REISAUTO

Binnenin is de I-PACE minder eigenzinnig. De
instap is net iets hoger dan gemiddeld en de
ruimte voor- en achterin is prima. De testauto
had 14 voudig elektrisch verstelbare
Performance-stoelen en daarop zit je uitstekend.
Net als bij een Tesla heb je zowel voor (27 liter)
als achter (656 liter) bagageruimte. Het is ook
door zijn ruimte een prima reisauto. Het
interieur vertoont nogal wat overeenkomsten
met dat van de jongste Range Rover- en
Jaguar-modellen. Je ziet hetzelfde audio-,
communicatie-, navigatie- en audiosysteem van
Meridian en een apart scherm voor de
klimaatregeling, radio en telefoon. Het oogt
mooi en de werking is zeker niet slecht, maar de
bediening is niet heel eenvoudig en de
rekensnelheid is te traag. Nog een puntje van
kritiek: de basisuitvoering heeft al een

De hoge
neus maakt
hem
herkenbaar
als Jaguar

ONGEËVENAARDE PRESTATIES IN DE WINTER VOOR DE MEEST KRACHTIGE AUTO’S

15%

Meer dan 15%
betere wegligging in
sneeuw*

10%

kortere remweg
op natte wegen*

300

Beschikbaar
km/h tot snelheidsaanduiding Y

* Gegevens gebaseerd op interne tests in vergelijking met de voorganger Wintrac xtreme S in de maat 225/50 R 17 98V XL
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behoorlijke uitrusting, maar wil je de auto
aankleden met voorzieningen die menige
30K-middenklasser al standaard heeft, dan
loopt de rekening fors op. De prijslijst start bij €
80.330,- maar de testauto kostte exclusief de
gigantische 22 inch velgen al € 110.000,-. Dan
heb je bijvoorbeeld wel Matrix LEDkoplampen, mooi leer, links en rechts elektrisch
instelbare stoelen en luchtvering, een track &
trace-alarmsysteem en een Surround Camera
System, maar de achterklep moet nog gewoon
met de hand worden geopend (best zwaar), het
optionele glazen dak kan niet open en de
uitrusting is echt minder dan bij … Tesla. Met
zijn 90 kWh-batterij maakte de i-Pace ook
duidelijk dat er een grens is aan het praktisch
gebruiksgemak van zo’n giga-accu. De auto kan
slechts met 1 fase laden en dat betekent dat je
bij een 11 kW-laadpaal voor het opladen van
een lege accu zo’n 30 uur nodig hebt! Hij had
gewoon een 3-fase-omvormer moeten hebben.
Die zal er op termijn wel komen. Bij een
gewone 50 kWh-snellader heb je een uurtje
nodig om over een paar honderd kilometer
actieradius te beschikken, bij de veel snellere
nieuwste 175 kWh-laders kost dat aanmerkelijk
minder tijd.

JALOERS

De I-PACE heeft vierwielaandrijving door
elektromotoren voor en achter die samen goed
zijn voor 400 pk/690 Nm. Daarmee is de auto
altijd klaar om direct en flitsend te presteren.
De acceleratie van 0-100 km/u vraagt slechts

4,9 sec! Wie niet kan wennen aan de stilte van
de aandrijving, kan een kunstmatig motorgeluid
in het interieur laten horen. Grappig, maar wij
prefereerden de stilte. Bij het loslaten van het
stroompedaal remt de auto stevig op de motoren
af; je hoeft het rempedaal maar heel weinig te
bedienen. Omdat de batterij in de vloer is
verwerkt, heeft de behoorlijk zware auto (zo’n
2.200 kg) een laag zwaartepunt en een
geweldige wegligging. Daar zullen overigens
ook de enorme 22 inch velgen en banden wel
aan hebben bijgedragen. De stabiliteit en
bochtsnelheden zijn indrukwekkend; deze forse
zware auto stuurt zoals je dat van een sportief
merk als Jaguar verwacht. Het is ook hét grote
verschil met de enige huidige concurrent, de
Tesla Model S. Die rijdt afstandelijker, is meer
een rijdende computer dan deze Jaguar die
desgewenst zijn klauwen kan uitslaan. De
Jaguar i-Pace is alles bijeen een echte
gamechanger, een even indrukwekkende als
begerenswaardige auto die zowel het merk als
zijn bestuurders veel plezier gaat verschaffen en
die elektrisch rijden echt sexy maakt. Een
aanrader dus, óók als het niet lukt om er dit jaar
nog één te rijden en de ‘Tesla-tax’ de bijtelling
wat hoger maakt!

JAGUAR I-PACE EV400
Twee elektromotoren met
totaal 294 kW/400 pk;
696 Nm, automatische
transmissie, voor- en
achterwielen
Lengte 4.682 mm, breedte
2.011 mm, hoogte 1.565
mm, massa vanaf 2.133 kg
0-100 km/u: 4,8 sec,
trekgewicht n.a.
Batterij 90 kWh, verbruik
gemiddeld 21.3 kWh/100
km, A-label
Prijs vanaf € 80.330,- testauto € 109.167,Leasetarief Jaguar
i-Pace vanaf €975,00 48
mnd/20.000 km/jr.

kia.com

Nu ook Business Approved:
de nieuwe Kia Ceed Sportswagon

De beste zet.
Kia denkt graag mee met zakelijke rijders. Daarom is de nieuwe Kia Ceed nu ook Business Approved.
Dat wil zeggen: van alle zakelijke gemakken voorzien, zoals Full Map navigatie met gratis kaartupdates
en parkeersensoren. En natuurlijk de meest aantrekkelijke fiscale waarde met de laagste bijtelling.
Dat is de beste zet voor jou als zakelijke rijder.
Welkom bij Kia. Kijk op kia.com/zakelijk.
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Fiscale
actualiteiten

Onze fiscalist mr. Jan Rolleman blikt terug op Prinsjesdag en staat stil bij fiscale
veranderingen die voor u, en voor uw portemonnee, van belang zijn.
De Tweede Kamer is druk met de behandelingen van alle
begrotingen en van het Belastingplan voor 2019. Voor het
komende jaar worden geen heel grote wijzigingen verwacht.
Wel zal, zoals het nu lijkt, de 4% bijtelling voor volledig
elektrische auto’s voor nieuwe situaties beperkt worden tot
de eerste € 50.000,-. Daarboven geldt dan het
22%-bijtellingstarief. Waterstofauto’s behouden wel 4%
bijtelling over hun gehele fiscale waarde. Beide categorieën
blijven in 2019 ook vrij van BPM en tot en met 2020 van
motorrijtuigenbelasting. Of de milieu-investeringsaftrek in
2019 nog geldt, is nog niet bekend. Minister Wiebes heeft in
het kader van de klimaatplannen aangegeven dat er meer
ingezet gaat worden op het stimuleren van elektrische auto’s,
maar hoe dat gebeurt is evenmin bekend.
In de media heeft de stijging van het verlaagde BTW-tarief
van 6% naar 9% veel aandacht gekregen. Deze stijging is een
onderdeel van de beweging die het kabinet wil maken,
waarbij de belasting op arbeid omlaag gaat terwijl de
belasting op consumptie stijgt. De eerste drie
inkomstenbelasting-schijven worden vanaf 2021
samengevoegd tot één schijf van 37,05%. De hoogste schijf
gaat van 51,95% naar 49,5%. Val je met de bijtelling voor het
privégebruik van je auto bijvoorbeeld nu in de
40,85%-schrijf, dan levert de tariefsverlaging je straks een
jaarlijkse vermindering van de belasting over je bijtelling op
van € 250,- netto.

WLTP EN BPM

Vanaf 1 september 2019 moeten alle nieuw verkochte auto’s
een volgens de nieuwe WLTP-testmethode gemeten
CO2-uitstootcijfer hebben. Alleen auto’s die nog tot de
bedrijfsvoorraad van autobedrijven behoorden, mogen de
komende maanden nog met de oude uitstootcijfers verkocht
worden. De nieuwe WLTP-gegevens worden met een door
de Europese Unie vastgestelde omrekenmethode
teruggerekend naar een zogeheten ‘NEDC 2.0’-berekening
van de CO2-uitstoot van de betreffende auto. Dat NEDC
2.0-cijfer is vervolgens bepalend voor de BPM-berekening.
Deze belasting is namelijk voor het overgrote deel gebaseerd
op de CO2-uitstoot. Hiervoor is nog geen nieuwe WLTPtarieftabel beschikbaar. Die volgt waarschijnlijk pas per 1
januari 2020 (!). Tot die tijd zullen we moeten werken met
de genoemde omrekenmethode. De staatssecretaris van
Financiën verwachtte dat deze budgetneutraal zou
uitpakken. De praktijk laat inmiddels zien dat er toch
BPM-stijgingen zijn. Dat verschilt per type auto, maar zo

budgetneutraal als was verwacht, pakt het niet uit. Veel
auto’s werden en worden duurder. Dat is aanleiding voor een
lobby in Den Haag om de BPM-tabel naar beneden bij te
stellen zolang er nog geen nieuwe, op de WLTP-gebaseerde,
tabel is. Wij houden u op de hoogte!

RITTENREGISTRATIES

Uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2018 blijkt dat het
aantal berijders dat overweegt om weer met een
rittenregistratie te gaan rijden, toeneemt. 20% van de
ondervraagde berijders gaf aan dat zij in 2019 gebruik willen
maken van de zogeheten tegenbewijsregeling. Zij willen
bijtelling voorkomen door aan te tonen dat ze de auto dat
jaar niet meer dan 500 km privé gebruiken. Zo’n
rittenregistratie is zeker bij gebruik van een digitaal
programma prima bij te houden. Maar hij vergt wel
discipline, omdat er een sluitend geheel van alle ritten moet
zijn, inclusief eventuele omrijroutes en bezochte adressen.
Afgezien van wisseling van werkgever kun je ook alleen per
1 januari van een nieuw jaar overstappen van bijtelling naar
rittenregistratie, of andersom.

TOT SLOT

De Tweede Kamer stemt pas in de loop van november over
de belastingmaatregelen voor 2019. De Eerste Kamer stemt
er in december over. Komen er uit die behandeling
ingrijpende wijzigingen, dan informeren we je daar
vanzelfsprekend via onze website over.

Een van de auto’s die door de WLTP duurder werd: de populaire
Peugeot 308

Mercedes-Benz Business Solutions.
De oplossing voor zakelijk rijden.
Mercedes-Benz introduceert Business Solutions uitvoeringen met aantrekkelijke fiscale waarden.
Met een zeer rijke standaarduitrusting die perfect aansluit op de wensen van de zakelijke rijder.
Deze is zo compleet dat alleen nog de kleur, het comfort verhogende Plus pakket en/of de
sportieve AMG Line gekozen hoeft te worden. Op mercedes-benz.nl vindt u per model een uitgebreide
uitleg over de specifieke eigenschappen. De A-, B-, C- en E-Klasse, CLA Coupé, CLA Shooting Brake,
GLA, GLC én GLC Coupé zijn leverbaar als Business Solution.

Gecombineerd verbruik: 4,1 - 10,8 l/100 km, 24,4 - 9,3 km/l. CO2-uitstoot: 108 - 245 g/km (volgens de NEDC-normen).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Kia Ceed Sportswagon
Zeldzaam in onze prijsklasse

De nieuwe Kia Ceed maakt indruk. In de vorige Persoonlijk werd hij daarom al kort
beschreven. Wij hebben er inmiddels ook mee gereden en het blijkt een voor veel
leaserijders echt interessante auto te zijn.

W

ij maakten hartje zomer kennis met
de handgeschakelde Ceed 1.4
T-GDI vijfdeurs Executive. De
prijslijst begint bij € 22.595,-; het gereden
topmodel kost, exclusief metallic lak, €
31.845,-. Daar krijg je veel voor terug. De
lederen bekleding heeft bijvoorbeeld regelbare
stoelventilatie voorin. Dus blijf je heerlijk koel,
ook als het buiten ruim dertig graden is.
Zeldzaam in deze prijsklasse. Stoelverwarming
is er ook (ook op de achterbank), net als een
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met
twee geheugens (!), een glazen schuif-/
kanteldak en verder alles wat je maar bedenken
kunt: van LED-koplampen tot uitstekende
(live)navigatie, CarPlay en JBL-audio. Wat
ontbrak waren parkeersensoren vóór (optie) en
adaptieve cruisecontrol. Wie dat laatste wil,
dient voor € 2.000,- meer een versie met
7-traps DCT-automaat te bestellen. Dan is het
namelijk standaard, net als de fraaie
automatische rijbaanvolgassistentie. Wij

vinden de Kia Ceed een attractieve auto met
een uitzonderlijke uitrusting, een gretige en
lekker klinkende 140 pk-motor, goed comfort,
volop ruimte voor vijf, een opmerkelijk strak
stuurgedrag en aangename looks. Kia mag dan
nog niet het imago van de Duitse top drie
hebben, maar dat verandert snel als je zulke
auto’s bouwt. De Sportswagon is er overigens
vanaf € 23.845,- (met 120 pk) en is daarmee
slechts € 1.250,- duurder dan de vijfdeurs.
Een paar opvallende zaken nog. De afwerking
en materiaalkeus doen niet onder voor goede
Duitse concurrentie. De auto is stil,
comfortabel en merkbaar stijf geconstrueerd.
Het rijgedrag is op hoog niveau gebracht. De
Ceed stuurt weliswaar niet zo superstrak als de
Ford Focus elders in dit magazine maar veel
scheelt het niet. Het dashboard is
overzichtelijk en gemakkelijk bedienbaar. En
qua connectiviteit biedt de auto voorzieningen
als draadloos opladen, Apple Carplay en
Android Auto.
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Kia heeft
met deze
Ceed grote
stappen
gezet

benzineaanbod. De diesel is een eveneens
nieuwe 1.6 CRDi met 85 kW (115 pk). Het zou
ons niet verbazen als er ook nog een versie met
hybride- of volledig elektrische aandrijving
komt. Kia koppelt elke krachtbron aan een
prettige handgeschakelde zesversnellingsbak.
De 1.4 T-GDi en 1.6 CRDi zijn ook leverbaar
met zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

VERKOOPGROEI

RUIMER

Het modelprogramma is inmiddels dus verder
uitgebreid met de 204 pk sterke Ceed GT, met
de Ceed Sportswagon en begin 2019 met de
bijzonder gelijnde ProCeed. De Sportswagon is
langer (+95 mm) en breder (+20 mm) dan zijn
voorganger. Hij is ook iets lager (-20 mm), wat
ten goede komt aan de uitstraling. De
laadruimte meet nu 600 liter. Als je zo’n
Sportswagon kunt bestellen, ga je toch niet een
zwaardere, loggere en duurdere SUV rijden? Je
zit er goed in, ook als je langer bent en voor het
schuifdak kiest. Dakrails zijn standaard en de
Sportswagon is desgewenst te voorzien van een
elektrische achterklep die automatisch opent als
je met de sleutel op zak de auto nadert. De
achterbank is in drie delen neerklapbaar via
hendels in de laadruimte. Neergeklapt heb je
een volledig vlakke laadvloer met nog
bergruimte eronder ook. Dankzij de verlaagde
tildrempel is inladen en uitladen van spullen
gemakkelijker geworden. De Sportwagon 1.4
mag een geremde aanhanger van 1.410 kg
trekken. Prima zaken- en gezinsauto!
Er is net als bij de ‘gewone’ Ceed keus uit drie
motoren. De 1.0 T-GDi driecilinder met 88
kW (120 pk) en de 1.4 T-GDi viercilinder met
103 kW (140 pk) waarmee wij reden vormen het

Met deze belangrijke nieuwkomers wil Kia haar
positie in een door Duitse en Franse merken
gedomineerd segment versterken. Dat moet
lukken, want de auto is goed gebouwd, zeer
goed uitgerust, behoorlijk zuinig (je rijdt met de
140 pk versie gemakkelijk 1 op 16) en hij stuurt
zo lekker dat je geregeld echt plezier hebt. De
bekende 7 jaar garantie maakt ook het
leasetarief net even wat leuker. Kia heeft met
deze Ceed dus grote stappen gezet op het
gebied van rijgedrag, comfort en afwerking. Wij
adviseren wel om zo mogelijk voor de 1.4 te
kiezen; de 120 pk driecilinder lijkt ons wat
krap. Kies de auto in een lekkere kleur en op
17” velgen (zoals op de Executive) en je hebt er
een fijne partner voor jaren aan!

Kia Ceed vanaf € 22.595,-;
Kia Ceed Sportswagon
vanaf € 23.845,-. Leasetarieven vanaf €365,00
bij 48 mnd/20.000 km
per jaar
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Ford Focus ST-Line Business

Opnieuw een topper
Wij hebben in dit magazine drie qua formaat behoorlijk vergelijkbare
nieuwe testauto’s, de Mercedes-Benz A-Klasse, Kia Ceed en Ford
Focus. Want het lijkt weleens of iedereen alleen nog in SUV’s wil
rijden, maar deze modellen zijn toch echt de basis onder alle
modelprogramma’s. Natuurlijk wordt de Mercedes meer als premium
gezien, maar de formaten en technische specificaties komen aardig
overeen met die van de andere twee. Kia maakte van de Ceed een
opmerkelijk goede auto die zeker gaat scoren. Maar nu nog is de Ford
Focus de meest populaire en meest verkochte van dit drietal. Kan hij
dat vasthouden?
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testauto. Dat staat formidabel maar maakt hem
ook vrij hard qua vering. Banden in deze maat
zijn bovendien een stukje duurder dan 17 inch
banden. Daarom: kies je een ST-Line, laat ‘m
dan lekker op de standaard 17 inch velgen. Is de
uitvoering te sportief naar je zin, dan kun je ook
kiezen voor een Trend, Titanium of ultraluxueuze Vignale-uitvoering.

GOEDE REPUTATIE

Z

eker in de gereden ST-uitvoering heeft
de nieuwe Focus veel uitstraling. Hij
oogt stoer en snel, trekt de aandacht. De
vierde generatie werd iets groter, met een vijf
centimeter langere wielbasis. Als ST-Lineversie, waarvan Ford vooral qua lease veel
verwacht, is het echt een dikke auto. De totale
lengte is nu 4,38 m, de Wagon is nog 29 cm
langer. Ook de breedte nam toe. Je zit er
uitstekend in. Ook achterin zitten lange tieners
prima. Fijn als dit ook een gezinsauto moet zijn.
En om maar meteen een antwoord te geven op
de vraag ‘rijdt hij nog steeds zo goed als de
vorige?’: ja, dat doet hij. Hoewel het onderstel
helemaal nieuw is, slaagde Ford erin om de
Focus opnieuw een levendig, strak karakter mee
te geven. De stabiliteit en haalbare
bochtsnelheden zijn mede door de nog stijvere
carrosserie indrukwekkend en het stuurgedrag
is lekker communicatief. Dit is een auto die je in
elke situatie een glimlach bezorgt. Nu is de
ST-Line bedoeld voor een sportief-dynamisch
publiek, met zijn iets verlaagde onderstel en 17
inch of optionele 18 inch velgen zoals onder de

De testauto bood de mogelijkheid om uit drie
rijstanden te kiezen: Normaal, Eco en Sport.
Normaal is prettig, Eco maakt de auto wat traag
en bij Sport reageert alles iets heftiger. Normaal
beviel ons het best. De testauto had Fords
bekende één liter driecilinder EcoBoost motor
met 125 pk. Ondanks het wat stugge onderstel
en de strakke besturing is het daarmee uiteraard
geen sportwagen. De vermogensontwikkeling
was iets minder soepel en gretig dan wij ons
herinnerden. Maar dat kan komen omdat hij
schoner en zuiniger moet zijn of omdat de
cilinderuitschakeling bij constant rijden even
voelbaar was. Het zuinig rijden lukte heel aardig,
je rijdt moeiteloos gemiddeld 1 op 16 met deze
Focus. De 100 pk-versie lijkt ons wat te krap,
zeker als de vlakke Nederlandse wegen worden
verlaten. De ST-Line Business is er ook met een
nieuwe 1.5 liter driecilinder met 150 pk (plus
8-traps automaat) of 182 pk (zesbak) en dat
belooft echt fun te zijn. Kies je voor 182 pk dan
is de prijs drie mille hoger dan die van de
testauto, maar dan heb je ook wat! De Fordzesbak schakelt prima. De driecilinder is best
stil, maar als je doortrekt klinkt hij wel als het
motortje uit een goedkopere auto. Dat is wennen.
Uiteraard zijn er ook dieseluitvoeringen, een 1.5
viercilinder met 95, 120 of 150 pk. Over een
hybride of volledig elektrische versie hebben wij
nog niets gehoord.

VALUE FOR MONEY

De hoogste tijd om het over geld te hebben. De
prijslijst start bij € 23.765,- voor de 1.0 Trend
Edition. Een Wagon kost € 1.000,- meer. Wij
noemen de consumentenadviesprijs, de fiscale
waarde is € 900,- lager. De prijzen lijken iets
hoger te liggen dan bij sommige concurrenten,
maar de uitrusting is completer en de opties zijn
erg betaalbaar. Onze 125 pk ST-Line Business
kost € 27.565,-. Die is al fraai compleet. Prettig
is het Sync 3 systeem dat opvallend goed met
stemcommando’s overweg kan, een uitstekend
navigatiesysteem heeft, je telefoon snel koppelt
en ook Apple CarPlay en Android Auto biedt.
Een van de betere systemen op de markt.
Afhankelijk van de uitvoering is het display 6,5
of 8 inch groot. Probeer altijd het laatste te
kiezen. Onze testauto had nog een aantal

Je
rijdt
moeiteloos
gemiddeld
1 op 16
met
deze
Focus

Kom nu langs bij
hét huis van keukens

Jubileumkeuken
- Composieten werkblad
- Inclusief wijnklimaatkast
- Whirlpool apparatuur
Nú voor

* vraag naar de voorwaarden.

€ 9.900,-

Al 40 jaar 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. Alles wat u
kunt bedenken – maar vooral waar u nooit aan heeft gedacht – vindt u in onze showrooms.
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opties, zoals draadloos opladen van je telefoon;
een Parking Pack met automatisch inparkeren
en wide-view achteruitrijcamera; een B&O
Play-audiosysteem inclusief DAB-radio; een
Style Pack ST-Line met overal rode stiksels
binnenin, rode remklauwen en een grotere
achterspoiler; een Comfort Pack met o.a.
‘keyless entry and start’ en automatische airco
en een Design Pack 2 met LED-koplampen en
-achterlichten en de genoemde 18 inch velgen.
Fijn bij Ford is altijd dat de opties en pakketten
relatief lage prijzen hebben, want met dit alles
komt de prijs op € 31.285,-. Dan heb je voor een
strakke prijs echt een dikke auto voor de deur
met prima multimedia, veiligheidssystemen als
Lane Departure Warning, Road Edge
Detection en Post Impact Braking, Cruise
Control en parkeersensoren voor en achter. Je
mist eigenlijk niets. Uiteraard kan er meer geld
worden uitgegeven, aan o.a. radargestuurde
cruisecontrol waardoor autonoom rijden Level 2
haalbaar is. En je kunt ook kiezen voor een
extra accent op luxe met de Vignale-versie of
binnenkort voor het extra stoere karakter van de
iets hogere Active-uitvoeringen. Maar ligt je
maximumbudget op 30 mille, dan kan er echt al
een leuke Focus worden besteld. Die netjes is
afgewerkt, voorzien van duidelijke
instrumenten, de helft minder knoppen dan
voorheen, een lekker gemakkelijk te bedienen
klimaatregeling en redelijk goed aanvullende
kunststoffen. En gelukkig hier eens niet die zo
snel krassende zwarte pianolak!

BETER

Deze vierde generatie Ford Focus kreeg de
zware taak om zijn goede naam een mooi
vervolg te geven. Ford stopte daartoe het
nieuwe model vol actuele techniek en breidde
het programma drastisch uit met nieuwe
varianten. Hij oogt naar onze smaak goed. De
bouwkwaliteit is ook in orde, rammeltjes zijn
niet te horen en de pasnaden van plaatwerk en
interieurdelen zijn keurig. De Focus geeft je
daarbij het idee van de net wat grotere auto
dan bijvoorbeeld de Kia Ceed. Je kunt hem nu
bovendien bestellen met voor deze prijsklasse
bijzondere opties zoals adaptieve demping,
waarmee je de Focus naar wens sportiever of
juist comfortabeler maakt. Welbeschouwd kun
je concluderen dat de nieuwe Focus alles doet
waar het vorige model al om bekend stond,
maar dan nog beter. Daarbij heb je voor nette
prijzen ook nog eens heel veel keus uit
motoren, uitvoeringen en betaalbare opties.
Wij waren in Persoonlijk 1, ruim een half jaar
geleden, al onder de indruk van de nieuwe
Fiesta. Met deze nieuwe Focus heeft Ford
opnieuw een erg goede auto uitgebracht. Met
een zeer aantrekkelijk rijgedrag, een
uitstekende standaarduitrusting en ruim
voldoende interieurruimte. Well done & Gut
Gemacht!

FORD FOCUS ST-LINE BUSINESS 1.0 ECOBOOST
Benzinemotor 100, 125,
150 of 182 pk, diesel 95,
120 of 150 pk; 6-versnellingsbak of 8-traps
DCT-automaat.
Lengte 4.378 mm, breedte
1.825 mm, hoogte 1.471
mm, massa vanaf 1.320 kg
EcoBoost 1.0: 92 kW/125
pk, 0-100 km/u: 10,0 sec,
trekgewicht 1.100 kg
Gemiddeld 5,1 l/100 km
(op 18” wielen), 115 g/km
CO2 (idem), B-Label
Prijs vanaf € 23.765,testauto € 31.285,-, fiscale
waarde € 30.385,Leasetarief Ford Focus vanaf €369,00 48
mnd/20.000 km/jr.
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Audi A6

Hebben we een winnaar?
Onder zakelijke rijders die een duurdere leaseauto rijden is de Audi A6, zeker in Avantuitvoering, al jaren een vaste waarde. Audi bracht recentelijk nieuwe A6-modellen uit
die succesvol moeten concurreren met de recente BMW 5 Serie en Mercedes-Benz
E-Klasse. De nieuwe A6 lijkt sterk op de A8 en biedt ook veel van diens technologie.
Hoewel de nieuwe A6 gebouwd is op een nieuw
platform, zijn de meeste afmetingen bijna
dezelfde als die van de vorige. De 2,1 cm
langere wielbasis zorgt wel voor meer beenruimte achterin. Prettig, want dit zijn auto’s
waarin je nog weleens gereden wordt. Voor de
vormgeving werd gekozen voor behoudende
vooruitgang. Maar zet je een oude en een
nieuwe A6 naast elkaar, dan zijn de verschillen
groot. De nieuwe is expressiever en spannender.
Elke A6 is een zogeheten Mild Hybrid. Een
krachtige startgenerator wekt bij remmen
energie op en kan de motor ondersteunen bij
accelereren of juist ontlasten door systemen aan
boord van stroom te voorzien. Afhankelijk van
de motorversie wordt een 48 volt- of 12
volt-systeem toegepast. Het moet tot een iets
lager verbruik leiden.

KEUZESTRESS

Audi A6 vanaf € 59.950,;
A6 Avant vanaf € 63.350,-,
leasetarieven vanaf
€ 938,00 bij 48
mnd/20.000 km jr.

Uiteraard is quattro-vierwielaandrijving standaard
of optioneel (op de minder krachtige modellen).
De A6 is er vooralsnog met keus uit vijf motoren.
Hij werd geïntroduceerd als 50 TDI quattro en 55
TFSI quattro, een 3.0 V6 TDI met 286 pk en een
3.0 TFSI V6 met 340 pk. Er volgen nu lager
geprijsde uitvoeringen, zoals de 45 TDI (3.0 V6
TDI met 231 pk), de 40 TDI (2.0 TDI 204 pk)
en de 40 TFSI 2.0 met 245 pk. De prijs van een
A6 40 TDI begint bij € 59.950,-. Automatische
transmissies zijn altijd standaard. Inmiddels zijn
ook de Avant-uitvoeringen er, met dezelfde
techniek en een iets hogere prijs. Reken ook op

S6- en RS6-versies; over plug-in hybride of geheel
elektrisch is niets bekend.
De nieuwe Audi A6 is ook om te rijden een
mini A8, met een vleugje meer sportiviteit en
een flinke scheut hightech. De hard- en
software biedt veel meer rekenkracht, waardoor
de auto’s slimmer en veiliger zijn. Veel voorzieningen zijn echter optioneel en een auto exact
naar smaak specificeren kost tijd en geld en kan
tot keuzestress leiden. Want je kiest niet alleen
uit motorversies en uitvoeringen, maar ook uit
vier soorten stoelen; velgen van 17 tot 21 inch;
vier soorten wielophanging; vierwielbesturing;
dubbele beglazing etc., en vervolgens uit talloze
lakkleuren, interieurs en voorzieningen op het
gebied van veiligheid en comfort. Jammer is dat
het multimediasysteem alleen nog een aanraakscherm heeft en dat de fijne draaiknop verdwenen is. Je voelt bij het bedienen weliswaar een
prettige kleine trilling als je iets aanraakt, maar
je hebt wel permanent vette vingers op de
displays. Gelukkig is de spraakbesturing
intelligent, waardoor je veel met je stem kunt
doen. Zitcomfort en ruimte zijn top en de auto
voelt lichtvoetig aan, ook al is hij vrij zwaar.
Door de immense aantallen opties en uitvoeringen is het haast onmogelijk om een algemeen
oordeel over ‘de’ Audi A6 te geven. Ga dus zo
mogelijk met meer versies proefrijden en neem
de tijd voor het configureren. De eigenschappen
en kwaliteiten van auto’s in dit segment trekken
zo naar elkaar dat het kiezen er al met al niet
gemakkelijker op wordt!

KORT BESCHREVEN 29

Volkswagen e-Crafter
Interessante nieuwkomer

Wie op zoek is naar een nieuwe elektrische bedrijfswagen kon tot dusver eigenlijk
alleen maar echt kiezen tussen de vrij kleine Nissan e-NV200, de Renault Master ZE
en de onbekende Maxus EV80, plus E-versies van de Kangoo, Berlingo en Partner.
Dat verandert nu snel.
Mercedes-Benz heeft de eSprinter en eVito
aangekondigd, de Streetscooter wordt beter
leverbaar, MAN brengt de eTGE en
Volkswagen komt met het zusje daarvan, de
e-Crafter. Dat is een goed voorbeeld van de
actuele ontwikkelingen.
Dit zijn geen ‘busjes’ die je binnenkort op de
snelweg met ruim boven de 130 km/u voorbij
ziet komen en de actieradius is nog vrij beperkt.
Maar heb je bestelwerk in de stad en is er een
oplaadmogelijkheid beschikbaar, dan kun je er
als ondernemer prima mee uit de voeten. De
hogere prijs wordt gecompenseerd door veel
lagere energie- en onderhoudskosten.

SNELLADER

De e-Crafter van Volkswagen is rond deze tijd
leverbaar. Net als de eTGE van MAN heeft
deze volledig elektrische bestelbus een
actieradius van circa 160 kilometer. Het
lithium-ion-batterijpakket onder de laadvoer
levert 43 kWh. Het kan via een snellader
binnen 45 minuten tot 80 procent worden
opgeladen. Er komen in hoog tempo meer en
meer snelladers, ook in de omgeving van
stadscentra. Dat maakt de inzetbaarheid steeds
groter. Volkswagen besloot om de e-Crafter
eerst uitgebreid in de praktijk te laten testen
voordat de auto in de showrooms verschijnt. In
het Verenigd Koninkrijk rijden diverse

bedrijven er al mee rond. In ons land gaat in elk
geval Albert Heijn de e-Creafter inzetten. De
fabrikant richt zich eerst op een doelgroep die
voor transportdoeleinden gemiddeld 70 tot 100
kilometer aflegt. Dat is voldoende voor zo’n 85
procent van alle stedelijke ritten, blijkt uit een
analyse. De actieradius van 160 kilometer zal
overigens bij erg koud weer wel wat minder zijn.

EIGEN GEZICHT

Omdat de batterij van de e-Crafter volledig is
geïntegreerd in de onderkant is het laadvolume
hetzelfde als dat van de originele Crafter. De
lading kan 1.000 tot 1.750 kilo wegen,
afhankelijk van de uitvoering. De e-Crafter
wordt voorlopig uitsluitend als gesloten midsize
bestelwagen in L3-H3 geleverd. De elektrische
uitvoering heeft een eigen gezicht met in
carrosseriekleur gespoten bumpers en
beschermstrips, een blauwe lijn in de grille en
in C-vorm uitgevoerde LED-dagrijverlichting.
In het interieur springt de power-meter in het
oog. Deze bestelbus biedt dezelfde
assistentiesystemen als de ‘gewone’ Crafter’.
Standaard is o.m. Park Assist met side
protection, een multifunctionele camera en een
achteruitrijcamera. Bij het ter perse gaan was de
prijs nog niet bekend, maar uw lease-adviseur
van J&T Autolease kan u daarover ongetwijfeld
al meer vertellen. Interessante nieuwkomer!

Volkswagen e-Crafter vanaf € n.n.b., leasetarief 48
mnd/10.000 km/jr vanaf €
nnb excl. BTW.
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Van Mossel Car Solutions combineert

Eigentijdse veelzijdigheid
met ouderwets vakwerk
In onze serie over mannen en vrouwen die heel bijzondere producten
maken, uiteenlopend van een ouderwetse smid via de bouw van
houten schepen en muziekinstrumenten tot de restauratie van
monumentale panden, keken wij steeds buiten onze eigen
organisatie. Maar toen wij bij Van Mossel Car Solutions
informeerden naar de bouw van een unieke ‘foodtruck’ voor koffieen theespecialist Maas in Eindhoven en hoorden wij wat ze daar
allemaal doen, was dat ronduit indrukwekkend. Wow, hoog tijd voor
een bezoek!

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP 31

A

ls je in Tilburg naar het pand van Van
Mossel Car Solutions rijdt, zie je ook de
naam Remmers Carrosseriën op de gevel
staan. Dat leidt uiteraard tot de vraag naar het
waarom van die naam. Ron Schellekens,
Operationeel Manager van Van Mossel Car
Solutions, lacht en antwoordt: “Van Mossel Car
Solutions bestaat nog maar goed drie jaar. Dit is
dus een superjong bedrijf. Wij begonnen onze
activiteiten in Oosterhout. Al snel was door de
enorme groei ons pand daar te klein. Van onze
collega Remmers hier in Tilburg hoorden wij dat
zij ruimte over hadden en aangezien Van Mossel
Car Solutions ook groot carrosseriewerk wilde
gaan doen, vulden de bedrijven elkaar mooi aan.
Dus besloten wij te gaan samenwerken Kort erna
bleek dat Remmers ondanks haar prima reputatie
helaas moest sluiten. Wij hebben toen alles
overgenomen en wat zij destijds bouwden en
repareerden doen wij nu volledig in eigen beheer.
Daarom zie je hier ook frequent grote aanhangers
en afzetbakken staan die hersteld, gespoten of
bestickerd worden. Transporteurs van naam weten
ons steeds beter te vinden, want eigenlijk is elk
voertuig dat wij afleveren reclame voor ons.”

SOLIDE

Van Mossel Car Solutions begon destijds op
verzoek van klanten en accountmanagers met

het inbouwen van speciale interieurs in
bestelwagens. Die inbouw dient heel goed en
solide te gebeuren. Want je zal in een
bestelbus vol gereedschappen en onderdelen
na een noodstop of een botsing maar een
losbrekende bankschroef tegen je hoofd
krijgen… Steeds meer ondernemers realiseren
zich dat en zij bestellen dan voor hun
bestelwagens een interieur waarin alles veilig
bevestigd kan worden. Van Mossel Car
Solutions maakte daarmee snel naam, want ze
maken dat oerstevig op maat van speciaal
hout, of ze bouwen een interieur in van
bijvoorbeeld het Duitse kwaliteitsmerk
Sortimo. Bij ons bezoek werd net een serie
van zes splinternieuwe Peugeot Boxers van
infrastructuur aannemer Van Gelder van
complete houten maatwerk interieurs
voorzien. Het extra voordeel voor klanten: de
auto’s kunnen worden geleverd door een van
de dealers binnen de Van Mossel Automotive
Groep, ze worden via bijvoorbeeld J&T
Autolease zorgenvrij geleased, de inbouw en
desgewenst de bestickering worden door ‘Car
Solutions’ in huis verzorgd en zonder dat je er
verder omkijken naar hebt worden er
kwaliteitsproducten geleverd waarmee je dag
in, dag uit je geld kunt verdienen. Turn key
oplevering dus!

“Ons sterke
punt is dat
wij in elke
klantenwens
kunnen
voorzien”
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BIJZONDERE PROJECTEN

“Vakmanschap is ook
klanten met
heel veel
kennis van
zaken
adviseren”

Ron Schellekens: “De interactie van de
accountmanagers van de Van Mossel
bedrijven met hun klanten leidt tot veel
bijzondere projecten. Neem inderdaad de
auto die wij nu via J&T Autolease voor Maas
aan het bouwen zijn. Zij wilden voor
foodfestivals een bijzondere bestelwagen
voor de verkoop van onder andere top
espresso. Op die festivals zie je meestal heel
oude ‘auto’s’ en dat was natuurlijk niet de
wens. De accountmanager van J&T
Autolease die Maas adviseert wist dat een
Italiaans carrosseriebedrijf een set had
ontwikkeld waarmee je de eigentijdse
Citroen Jumper het uiterlijk kunt geven van
de iconische Citroën HY bestelwagen uit de
jaren vijftig en zestig. Je weet wel, met al die
ribbels in de carrosserie en losstaande
koplampen. Dat zijn we gaan uitzoeken, het
bleek mogelijk, we hebben een voorstel
gemaakt, de klant was enthousiast en nu
bouwen wij die auto. Dat is best een klus en
hij moet bovendien hoogglans zwart worden,
dus ook de afwerking moet van topkwaliteit
zijn. Straks kun je bij festivals bij deze bus in

stijl heerlijke koffie drinken. Dat is toch een
geweldig project voor zowel hen als voor
onze mensen hier?”

VEELZIJDIG

Loop je door het pand, dan blijkt aan alle
kanten de veelzijdigheid. Het is echt verrassend
wat ze hier allemaal kunnen maken, inbouwen
en repareren. Er zijn twee spuitcabines,
waarvan er één groot genoeg is om er
vrachtwagentrailers te spuiten. Er is een
Signafdeling met twee vormgevers en de meest
geavanceerde print- en snijapparatuur. De
uitgebreid bestickerde bedrijfwagens van
Mandenmakers Keukens die je dagelijks op de
weg ziet komen bijvoorbeeld bij Van Mossel
Car Solutions vandaan. Er stonden bij ons
bezoek nog talloze bedrijfswagens van andere
ondernemingen van naam die hier beplakt
worden of van een inbouw worden voorzien.
Wij zagen de montage van een laadklep, een
paar meter verderop werd een complete Citybox
opbouw mét al gemonteerde Dhollandia
laadklep voorzien van een maatwerk interieur,
inclusief bestickerde wanden en een dito
plafond. Je kunt het zo gek niet noemen of de
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specialisten in Tilburg bouwen het. Ron
Schellekens stuurt hen aan en is bescheiden
over zijn rol. “Ik heb bedrijfskunde gestudeerd
en het is mijn taak om het beste uit onze
mensen hier te halen en om de projecten
efficiënt te laten verlopen. Wat ons echt
bijzonder maakt is de gecombineerde kennis en
ervaring. Als je vakmensen kunt laten werken
aan de projecten die hen het meeste liggen, heb
je én blije mensen én een geweldig
eindresultaat. Ons uitgangspunt bij elk product
hier is dat ook de medewerkers van onze
klanten die ermee werken er elke dag blij mee
zijn en er hun werk optimaal mee kunnen doen.
Omdat wij ons daar volledig op richten,
realiseren wij dat ook. Dat helpt ons weer om te
groeien en om steeds weer uitdagende nieuwe
orders te krijgen. Ons sterke punt is dat wij
eigenlijk in elke klantenwens op autogebied
kunnen voorzien. Zwaailampen monteren?
Kunnen we. Interieurs bouwen in alle soorten
en maten? Kunnen we. Honderd auto’s van een
huisstijlbestickering voorzien? Kunnen we. Iets
heel bijzonders en unieks ontwerpen en
vervolgens bouwen? Kunnen we ook. Bovendien
kunnen we echt elk merk en type bedrijfswagen

leveren en van een inbouw of opbouw voorzien.
Wij zorgen er dus voor dat de klant krijgt wat
hij wil. Daarbij hebben wij er uiteraard baat bij
dat wij deel uitmaken van een groep van
bedrijven waar men werkelijk álles weet van wat
er aan auto’s op de markt is en wat ermee
gerealiseerd kan worden.”

OPTIMAAL EFFICIËNT

Hoewel Van Mossel Car Solutions werkt voor
klanten van de Van Mossel Automotive Groep
wordt er ook werk uitgevoerd voor niet-klanten
die iets gerepareerd of gebouwd willen hebben.
Met zoveel accountmanagers binnen de groep
die steeds vaker zien wat er allemaal mogelijk is,
neemt de eigen orderportefeuille echter alleen
maar toe. Dat brengt steeds nieuwe uitdagingen
met zich mee, want de groei maakt het nodig
om meer vakmensen aan te trekken en kan af
en toe ook voor behoorlijk wat werkdruk
zorgen. Ron Schellekens: “Bovendien
veranderen de eisen die aan bedrijfswagens
worden gesteld. Rendementen staan onder druk
en zuiniger rijden wordt steeds belangrijker.
Dan moet je ervoor zorgen dat de inbouw zo
licht mogelijk is, zónder concessies te doen aan
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de duurzaamheid en veiligheid. Daarom werken
wij met Sortimo en Würth, omdat je dan kunt
voorkomen dat er bij een onverhoopte crash
extra ongelukken ontstaan. Bovendien kunnen
wij er zo voor zorgen dat er ook optimaal
efficiënt met die bedrijfswagen kan worden
gewerkt. Wij geven daarom desgewenst ook
instructie aan chauffeurs. Ook daarmee zijn we
behoorlijk uniek.”

ONTZORGEN

Dat leidt tot de vraag waar het bedrijf naartoe
wil? Ron Schellekens: “Verder groeien en
optimaal kunnen inspelen op bijvoorbeeld
veranderende wet- en regelgeving en
marktomstandigheden. Om een voorbeeld te
noemen: elektrische bestelwagens hebben
zware accupakketten en daarbij wordt een zo
licht mogelijke inbouw alsmaar belangrijker.
We krijgen ook steeds meer te maken met
bijvoorbeeld stadsbestelwerk en het aan huis
afleveren van boodschappen. En we zien dat
klanten meer en meer ontzorgd willen worden.
Dus dat gaat ertoe leiden dat wij nog vaker

zullen adviseren hoe hun bedrijfswagens
optimaal efficiënt kunnen worden ingezet en
dat vervolgens ook realiseren. Vakmanschap is
niet alleen iets heel goed en mooi kunnen
bouwen, maar ook klanten met kennis van
zaken adviseren. Wij werken hier nu met 24
mensen die vakwerk leveren en die deze
vertaalslag naar klanten kunnen maken.
Gezien de groei zouden we er graag nog wat
goede mensen bij hebben. Mensen met
ervaring maar ook jonge mensen die graag
willen leren en die inzien dat je hier een prima
baan met toekomstperspectief hebt. Door alle
actuele ontwikkelingen neemt immers de
behoefte aan de kwaliteit en aan de breedte
zoals wij die wij leveren alleen maar toe. Van
Mossel Car Solutions was de ontbrekende
schakel in de hele keten van de Van Mossel
Automotive Groep. Het maakt de keten
compleet. Alles in eigen huis. Voor zowel onze
klanten als onze collega’s bieden wij nu steeds
meer toegevoegde waarde. En het is geweldig
om mooie dingen te kunnen bouwen en
daarmee klanten echt blij te maken.”
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Mercedes-Benz A-Klasse A 200

Goed gedaan!
In de vorige uitgave van Persoonlijk (juni) vertelden wij dat we nog
zouden terugkomen op de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse. Dat is
namelijk bij ons een populaire leaseauto en door de interessante
techniek zal de belangstelling zeker toenemen. Wij reden enkele
dagen met de A 200 met 163 pk, 7G-DCT automaat en het al
veelbesproken MBUX-bedieningsconcept. De testauto kost
€ 44.325,- maar deze meest compacte Mercedes is er vanaf
€ 30.695,-. Dan rijd je top en wordt er beter naar je geluisterd dan
door wie ook!
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M

BUX oftewel Mercedes-Benz User
Experience, is een digitaal
multimedia-bedieningssysteem
waarvan niemand een jaar geleden zou hebben
gedacht dat het in deze prijsklasse zou worden
toegepast. In alle eerlijkheid: wil je het zo mooi
als in de testauto, dan kost het wel extra geld.
Standaard heeft elke A-Klasse twee 7 inch
displays; de ‘widescreen’ cockpit van de testauto
met twee displays van ruim 10 inch met
navigatie enzovoorts is een optie. En die wil je
uiteraard! Kijk goed bij het bestellen, want
bijvoorbeeld de extra interessante Business
Solution-modellen hebben het geheel of deels
standaard. Sowieso altijd standaard is de
uitstekend werkende stembediening. Veel
functies zijn ook te bedienen met
aanraakgevoelige paneeltjes op het stuurwiel,
op de middentunnel én via de touchscreens.
Maar de spraakbediening is ideaal. Je kunt
gewoon met de auto praten, net als bij Siri op je
iPhone. Zeg ‘Hey Mercedes, bel thuis’ en dat
gebeurt. Wil je de temperatuur aanpassen, dan
kan dat met de stem en ook een navigatie-

bestemming invoeren of een ander stukje
muziek kiezen doe je zo. Het werkte bij ons
feilloos, terwijl je bij 90% van de auto’s met
spraakbediening gek wordt van de vragen,
fouten en vertraging. Op het prachtige brede
display kun je veel informatie oproepen en deze
ook nog naar eigen smaak indelen. Het vraagt
wat tijd om alles te vinden, maar dan heb je ook
wat. Veel kun je ook tussen of in de digitale
instrumenten recht voor je weergeven, inclusief
de navigatiekaart. De snelheid en beeldkwaliteit
van de (standaard) achteruitrijcamera zijn al
even indrukwekkend, en dat geldt ook voor de
scherpte van de afbeeldingen op de displays en
de slimme manier waarop belangrijke en
minder belangrijke informatie van elkaar
gescheiden wordt. Hey Mercedes, goed gedaan!

JONG EN DYNAMISCH

Maar… is MBUX alleen al een reden om voor
een A-Klasse te kiezen in plaats van een ander
merk en model? Zolang er geen weerwoord van
concurrenten is, kan daar zeker ‘ja’ op
geantwoord worden. Je hebt er namelijk
dagelijks echt veel plezier van en vrienden,
collega’s en familie maak je er steevast jaloers
mee. Bovendien biedt de auto veel meer sterke
punten. En is de vijfdeurs niet je smaak, dan
kun je ook nog kiezen voor de strak gelijnde,
representatieve sedan met dezelfde techniek en
voorzieningen.
Mercedes mikt met de nieuwe ‘A’ meer dan
voorheen op een jong en dynamisch publiek. De
instap is laag en met krakende botten word je
hier dus niet verwend. Ook de toepassing van
digitale technieken is bij uitstek gericht op
twintigers, dertigers en veertigers.
Uiterlijk bleef deze vierde modelgeneratie
onmiskenbaar een A-Klasse, maar dan wat forser
en met een extra herkenbaar front en dito
achterzijde. Hij groeide in lengte met 13
centimeter en ook de hoogte, breedte, wielbasis
(+3 cm) en de spoorbreedte zijn flink gewijzigd.
Het werd daardoor zowel een ruimere als een
meer dynamisch ogende auto. Dat geldt zeker
voor de gereden Progressive-versie, die qua
dynamiek het midden houdt tussen de
basisuitvoering en de AMG-versie. Je hebt
overigens ook nog de Style Plus en individuele
aanpassingsmogelijkheden. Precies jouw versie
kiezen is wel een avondje werk. Lastig bij de
testauto was de beperkte grondspeling; na
drempels raak je met de voorkant snel de grond.
Een voordeel is weer de verbeterde
overzichtelijkheid naar voren en schuin naar
achteren. Bovendien werd de auto zo’n 40 kg
lichter en hij mag tot 200 kg meer trekken. Voorin
is er voor bestuurder en passagiers nu meer dan
genoeg ruimte en de stoelen zitten top. Achterin is

De luxe van
een grote
MercedesBenz in
pocketformaat
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het ook beter dan voorheen, zij het dat de
achterbank niet echt comfortabel is. Je moet de
A-Klasse niet kiezen als je snelgroeiende tieners
hebt en een gezinsauto zoekt. Er kunnen wel
voldoende tassen en koffers achterin.

NUANCERINGEN

Een Mercedes schept verwachtingen ten
aanzien van afwerking en kwaliteit. Daarin stelt
de nieuwe A-Klasse niet teleur. Hij is mooi
gebouwd, erg goed afgewerkt en de uitstraling
van het lichte interieur van de testauto is die van
een paar klassen hoger. De optionele
crèmekleurige bekleding bleek echter kunstleer
te zijn en dat is op warme dagen niet zo fijn.
Dus bestel echt leer dat meer ademt of kies stof.
De samen met Renault ontwikkelde
benzinemotor heeft veel eigen Mercedesvoorzieningen, zoals een extra lage interne
wrijving, cilinderuitschakeling en een roetfilter.
Ondanks de typeaanduiding A 200 meet de
viercilinder slechts 1.332 cm3. Hij levert 120
kW/163 pk bij 5.500 tpm en een
maximumkoppel van 250 Nm. De motor is er
met handgeschakelde zesversnellingsbak en met
Getrag-zeventraps DCT-automaat. Die laatste,
bediend via een prettige hendel aan de
stuurkolom, is door het lagere verbruik en dito
emissie slechts een paar honderd euro duurder
dan de handbak. Altijd doen. De motor is alert
en krachtig maar soms iets te goed hoorbaar. De
transmissie schakelt meestal onmerkbaar en vlot,
maar bij een nog koude motor vonden we deze in
de testauto af en toe wat lomp aangrijpen en een
beetje inhouden. Wellicht was het exemplarisch.
Vooralsnog zijn er alleen benzine- en
dieselmotoren. Het leveringsprogramma startte
met de A160 met 107 pk. Dan is er de gereden A
200, een A 250 met 224 pk en een A 180D met
116 pk. Er volgen ongetwijfeld meer versies.
In de praktijk is de A 200 een lekker levendige
(0-100 km/u in 8 sec) en mooi zuinige auto
(gecombineerd 5,5 l/100 km, in ‘het echt’
doorgaans een ruime 1 op 16). Het rustgevende
rijcomfort van de Mercedes-Benz C-Klasse en
E-Klasse biedt de A-Klasse niet, maar ten
opzichte van de directe concurrentie doet hij het

goed. De testauto had 17 inch velgen met banden
met voldoende hoogte en dat merk je in positieve
zin. Hij rijdt echt lekker, is koersvast, heeft een
direct reagerende besturing en een behoorlijk
comfortabele vering. Echt de top in zijn klasse.
Met de Dynamic-schakelaar op de
middenconsole kun je kiezen voor extra
comfortabel, extra eco of extra sportiefafstemmingen. Optioneel kan de A-Klasse
worden voorzien van alle semi-zelfrijdende
functies van de grotere modellen. Hij reageert bij
gevaar, zoals een fietser of voetganger op de weg.
De standaard actieve spoorassistent grijpt echter
bij het raken van een witte streep zo hardhandig
in (lawaai, remmen, wegsturen) dat wij er steeds
een hartverzakking van kregen. Hij kan uit,
maar schakelt na het starten weer in. Dat is een
iets té bemoeizuchtige voorziening.

KEUZES

Alles bijeen mag geconcludeerd worden dat
Mercedes-Benz met deze nieuwe A-Klasse het
segment van 30, 40 mille behoorlijk opschudt.
Hij rijdt niet enorm veel beter of anders dan
concurrenten die soms goedkoper zijn, maar op
het gebied van elektronica en standaard
voorzieningen verzet de A-Klasse de bakens.
Automatische airconditioning, het MBUXsysteem met twee displays en uitgebreide
multimedia, de achteruitrijcamera, regen- en
lichtsensor, volop USB-aansluitingen (de
nieuwe USB-C) en cruisecontrol zijn standaard.
Heb je er het budget voor, dan is de optionele
navigatie (altijd nemen) ook leverbaar met
augmented reality met realtime informatie over
straatnamen, huisnummers en met
richtingsaanwijzers die precies tonen waar je
moet afslaan. De luxe van een grote MercedesBenz in pocketformaat, kun je zeggen.
Natuurlijk wordt de auto dan kostbaar. Maar
bestel ‘m gewoon als 160 met een paar opties en
je hebt nauwelijks minder plezier en blijft
duidelijk onder de veertig mille. Gezien de
restwaarde zullen de leasetarieven lager zijn dan
je verwacht. En dan rijd je wel de top in de
compacte middenklasse. Dus nogmaals: Hey
Mercedes, echt goed gedaan!

MERCEDES-BENZ A 200
PROGRESSIVE 7G-DCT
Benzinemotor 107, 163
of 224 pk, diesel 116
pk; 6-versnellingsbak of
7-traps DCT-automaat.
Lengte 4.419 mm, breedte
1.796 mm, hoogte 1.440
mm, massa vanaf 1.255 kg
A20i: 120 kW/163 pk,
0-100 km/u: 8,0 sec,
trekgewicht 1.600 kg
Gemiddeld 5,5 l/100 km,
120 g/km CO2, C-Label
Prijs vanaf € 37.089,- testauto € 44.325,Leasetarief A-Klasse vanaf
€ 449,00 48 mnd/20.000
km/jr.
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FATIGUÉ

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag een
paar sloffen van Glerups
weggeven. Kans maken op
deze prijs? Mail dan voor
31 december 2018 naar
marketing@jentautolease.nl

Speciaal voor hardwerkende
mannen: deze Clinique
Anti-Fatigue roller met
ooggel tegen donkere
kringen en wallen. Masseert
tekenen van vermoeidheid
weg, hydrateert en geeft een
oplichtend effect aan de huid
rond je ogen. Voor een frisse
blik. Prijs € 33,50,
www.clinique.nl

OP JE SLOFFEN
Achter deze 100% wollen sloffen schuilt een mooi verhaal. Nanny Glerup
maakte ooit een paar vilten sloffen met de wol van haar eigen schapen. De
sloffen bleken zo’n succes, dat het idee uitgroeide tot een familiebedrijf
dat inmiddels wereldwijd voor warme voeten zorgt. De nieuwe colllectie
Forest levert mosgroene exemplaren met rubberen antislipzolen. Het
welzijn van dieren en gebruik van natuurlijke materialen staan hoog in het
vaandel bij de Glerups. Met een goed gevoel op deze sloffen de herfst in
dus. Prijs € 89,95, www.binorm.nl

VERVEELT NOOIT

Sterk staaltje design

Het robuuste dressoir Albury van het
Nederlandse designlabel Livingstone staat goed
in vrijwel elk interieur. Geef hem sfeer met je
eigen spullen achter de glazen deurtjes en op
het blad, zo krijgt de kast krijg zijn unieke
uitstraling. Of je nu van minimalistisch,
klassiek of exotisch houdt. Zet je hem neer in
de woonkamer, slaapkamer of is hij handig op
de gang? Je kunt alle kanten op met deze sterke
kast van hout en staal. Prijs € 623,75,
www.flinders.nl

Opvallende
toevoeging
aan
je
interieur

Wat is leuker dan een stoere eyecatcher aan de
muur dit najaar? Hem om kunnen draaien tot een
versie voor in het voorjaar! De muurkunst van
IXXI is nu verkrijgbaar in dubbelzijdige
varianten. Kies bijvoorbeeld voor de met
luipaarden gevulde zijde Chilling in the jungle en
ga over een tijdje voor bladeren, apen en zebra’s
met de kant Into the wild. Gegarandeerd een
opvallende toevoeging aan je interieur.
Prijs vanaf € 89, www.ixxiyourworld.com

SHOPPING 41

Even opladen

TIY

Toegang
tot
stroom
met een
beperkte
voetafdruk

Lang onderweg? Dan kan een fijne back-up een
uitkomst zijn. Met de nieuwe Sherpa 40 van
GoalZero laad je apparaten als je tablet of je
telefoon zo weer op. Dit bedrijf ontwikkelt
graag zo duurzaam mogelijke powerbanks: om
overal toegang tot stroom met een beperkte
voetafdruk te realiseren. Een zonnepaneel voor
opladen in de zon is dan ook los verkrijgbaar.
Prijs € 89,99, www.solarpowersupply.nl

De Tattoo Your Deejo Box bevat alles wat je
nodig hebt om je eigen zakmes te bouwen én te
personaliseren. Maak je keuze uit de drie heften
en graveer erop los met de tools die het pakket
bevat. Even oefenen kan, een extra stuk metaal
om te proberen wordt meegeleverd. Prijs € 129,
www.kookpunt.nl

THE SKY IS THE LIMIT
Wie verslingerd is aan klimmen, kan zijn hart ophalen
aan het dekbedovertrek Climbing Wall
van Snurk. Wie zegt dat je ook aan
je rust moet denken? Klim in je
bed en eenmaal daar nog even
LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag 3x een
door. Prijs vanaf € 109,95,
tweepersoons dekbedovertrek
www.snurkbeddengoed.nl

What’s in a frame?

Liefhebbers van kunst en liefhebbers van televisieprogramma’s
gaan tegenwoordig prima samen dankzij The Frame van Samsung. Hiermee hang je een smart-tv en kunstwerk tegelijk aan je
muur. Staat hij aan? Dan zijn alle apps, televisiezenders en meer
binnen handbereik. Staat hij uit? Dan kijk je naar een haast niet
van echt te onderscheiden kunstwerk. De omlijsting, keuze uit
vele kunstwerken en speciale sensoren zorgen voor deze slimme
illusie. Zo wordt de lichtval in de ruimte gesignaleerd en daarop
de intensiteit van het scherm aangepast: voor een nog realistischere weergave. The Frame 2.0, die onlangs werd uitgebracht, brengt
nieuwe details met zich mee. Zo is er keuze uit meer kunstwerken, heeft Samsung een aantal functies verbeterd en zijn er nieuwe
mogelijkheden tot personalisatie. Kunst aan de muur in de 21e
eeuw. Prijs vanaf € 1499, www.samsung.nl

Climbing Wall (in formaat naar
keuze) weggeven. Kans maken op
deze prijs? Mail dan voor
31 december 2018 naar
marketing@jentautolease.nl
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Antidepressivum

Moeite met het donkere
najaar? Deze stropdas van
Profuomo neemt je weer even
mee naar fleurige tijden. De
das is gemaakt van wol en is
8 centimeter breed. Goed bij
een pak, maar ook mooi voor
meer casual dagen.
Prijs € 49,95,
www.profuomo.com

CHAPEAU!
Zakelijk
of casual?

De herfst ga je stijlvol tegemoet met
deze 100% wollen fedora Messer van
Brixton. De hoed is verkrijgbaar in
drie verschillende kleuren, maten
variëren van XS tot XL. Prijs € 70,
www.brixton.com

WINE + FOOD = GOOD
Dol op lekker eten en wijn? Dan is WineFood
iets voor jou. Een boek vol recepten gebaseerd
op de wijn die er goed bij past. Lees meer over
de wijnsoorten en kies er gerechtjes bij uit voor
bijvoorbeeld brunch, diner of een borrel.
Inclusief alles wat je moet weten bij het kiezen,
proeven en kopen van wijn. Kom maar door
met die glazen! Prijs € 27,99,
www.karakteruitgevers.nl

LEZERSACTIE:
Persoonlijk mag 5x het boek
WineFood weggeven. Kans
maken op deze prijs? Mail dan
voor 31 december 2018 naar
marketing@jentautolease.nl

Wie niks wil, krijgt niks

Afgelopen jaar werd het geven van NIKS al geïntroduceerd door
Greenpeace. Met NIKS geef je niks, maar toch ook weer wel: een gift aan
Greenpeace voor een groenere wereld. En je geeft eens geen spullen. Niet
verkeerd, want die groeiende bergen bezittingen blijken de grootste
veroorzaker van milieuvervuiling. Wat je ervoor terugkrijgt, is een
envelop met een kaartje waarop staat dat de ontvanger NIKS heeft
gekregen. Als aandenken. Of stop het (composteerbare) kaartje in de
grond waar het vergaat, zodat er écht niks overblijft. Voor wie al zoveel
heeft en voor al die familieleden die met de feestdagen niks op hun
wensenlijst hebben. Ze kunnen het krijgen. Prijs vanaf € 15,
www.niks.greenpeace.nl
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SSST...
Waar je terecht komt, weet je eigenlijk niet. Wat je gaat eten,
evenmin. Het nieuwe speakeasy restaurant Graphite in
Amsterdam (dat weten we dan weer wel), belooft verrassing
op verrassing. Reserveer via de website, waarna je informatie
ontvangt over de deur waar je moet zijn. Daarachter ontdek je
pas het interieur en word je gang na gang meegenomen in
uiteenlopende smaken. Geïnspireerd op de illegale bars in het
Amerika van de jaren twintig, zetten voormalig
sterrenrestauranteigenaars Peter Gast en Jacqueline van Liere
deze geheimzinnige locatie op. Meemaken? Wees er op tijd
bij: slechts twintig gasten worden per avond, op basis van
reservering, ontvangen. En oh ja, mobiele telefoons zijn een
no go. Prijs arrangement vanaf € 75 per persoon (à la carte
bestellen kan ook), www.graphite.amsterdam

Guilty pleasure

Doorgaans zit je er niet voor je lol, maar een
nacht in Het Arresthuis in Roermond is geen
straf. Het hotel werd zelfs uitgeroepen tot Hotel
van het Jaar 2018. Je verblijft in een van de luxe
kamers met namen als Comfort Cachot of Suite
De Cipier. Dat het gebouw jarenlang als
gevangenis diende, is te zien aan de indeling en
details in het interieur. Met de uitgebreide
keuken en inmiddels warme sfeer, een prima
plek om je tijd uit te zitten. Prijs vanaf € 112 per
nacht, www.hetarresthuis.nl

Licht in donkere dagen

Het jaarlijkse lichtfestival Glow in Eindhoven heeft er dit jaar
een speciale samenwerking bij. Een contract is getekend met het
Chinese Qinhuai Lantern Festival, wat inhoudt dat beide
festivals elkaar zullen helpen en inspireren hun verlichte kunst
tot een nog groter succes te maken. Voor Glow betekent dit dat
in 2018 nieuwe lichttechnieken worden ingezet en Chinese
lichtkunst te zien zal zijn op de route. Van 10 november tot en
met 17 november 2018 vinden de avondwandelingen langs
lichtkunstwerken door Eindhoven plaats. De route is gratis zelf
te bewandelen, maar een gids boeken kan ook. Op www.
gloweindhoven.nl vind je meer info. Voor de renners onder ons,
wordt het festival op 17 november afgesloten met de Glow Run.
Voor deelname kun je terecht op www.glowruneindhoven.nl.
Bourgondisch aangelegd? Culinaire wandelingen tijdens Glow
zijn te boeken op www.walkingdinner.com

De meest ervaren
winterexpert!
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De WinterContact™ TS860.
> Cool Chili™ zorgt voor maximale remprestaties onder
alle winterse omstandigheden
> Liquid Layer Drainage™ vermindert de remweg op
gladde wegen
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> Snow Curve + technology™ zorgt voor veilige handling
op besneeuwd wegdek
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