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NEW XF SPORTBRAKE

Maak kennis met de nieuwe Jaguar XF Sportbrake. Geïnspireerd door het prachtige 
design van de XF sedan en met meer veelzijdige ruimte. Met een indrukwekkend 
grote bagageruimte en uitzonderlijk veel beenruimte wordt zijn unieke stijl nog 
aantrekkelijker. Dankzij het brede motorenaanbod, waaronder een 2.0 liter Ingenium 
turbodiesel met 120 kW/163 pk of een 2.0 liter Ingenium turbo benzinemotor 
met 184 kW/250 pk, past de XF Sportbrake perfect bij uw actieve lifestyle. 
De XF Sportbrake is beschikbaar vanaf € 55.680.
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Persoonlijk Hoogwaardige mobiliteitsprovider
In de vorige editie van dit magazine, afgelopen zomer, vertelde Remco van 
Lotringen, commercieel directeur van J&T Autolease, u over de Premium 
Service die wij eerder dit jaar introduceerden en die inmiddels steeds meer 
klanten enthousiast maakt. Wij hebben sindsdien met onze International 
Car Lease Holding, waarvan J&T Autolease deel uitmaakt, flinke volgende 
stappen voorwaarts gezet. Wellicht kreeg u half september via de media al 
mee dat vijf leasebedrijven binnen onze Van Mossel Automotive Groep als 
één bedrijf doorgaan onder de naam Van Mossel Autolease. Dit nieuwe 
bedrijf, waarin onze ‘labels’ Autolease Groningen, Lease Quality, 
ProfiLease, V&M Leasing en Van Mossel Leasing zijn opgenomen, valt 
net zoals de zelfstandige labels dat deden onder International Car Lease 
Holding (ICLH). Onze andere merken, J&T Autolease en DirectLease, 
blijven onder de vlag van die holding zelfstandig opereren. Het universele 
J&T Autolease wil daarbij met name excelleren in het bieden van kwaliteit, 
maatwerk en duurzaamheid. En DirectLease blijft dé online prijsaanbieder 
voor zowel de particuliere- als zakelijke leaseklant. Ons totale wagenpark 
telt nu ruim 60.000 voertuigen en wij zijn een van de grootste (top vijf) 
leasepartijen in ons land. 

De unieke kracht van de Van Mossel Automotive Groep, waartoe ook wij 
behoren, is de onovertroffen complete service die geboden wordt en die 
werkelijk elk aspect op autogebied omvat. Op pagina 6 leest u een interview 
met Monique Schepers, commercieel directeur van de Van Mossel 
Autoschade Groep, over de kwaliteit en diensten op het gebied van 
schadeherstel, inclusief complete ‘ontzorging’ bij onverhoopte autoschade. 
Het gaat in ons vak al lang niet meer om het louter inzetten van leaseauto’s; 
wij garanderen onze klanten de meest optimale mobiliteit, met inzet van 
alle middelen waarmee dat gerealiseerd kan worden. Onze adviseurs zijn 
dan ook uitgegroeid tot meedenkende mobiliteitsadviseurs die naast hun 
klanten staan en die hen helpen om met het best denkbare rendement 
optimaal hun werk te kunnen doen. Wij werken nu aan concepten die nog 
meer de kwaliteit van J&T Autolease als hoogwaardige mobiliteit zullen 
gaan onderstrepen. Daarover ongetwijfeld de volgende keer meer. Tot die 
tijd wens ik u namens ons team prettige, 
veilige en ontspannen maanden. Met dit 
magazine zorgen wij weer graag voor een 
goede start daarvan.

Armand van Veen,
Algemeen directeur 
International Car Lease Holding
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Steun voor 
Cycle4Dreams
Op zaterdag 9 september beklommen 27 Nederlandse 
wielrenners de loodzware Stelvio-pas in Italië, om geld 
bijeen te brengen voor Cycle4Dreams. Dream4Kids laat 
de grootste dromen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
met een (jeugd)trauma in vervulling gaan tijdens een 
droomdag. Het lukte het team om ruim € 56.000,- aan 
sponsorgeld bijeen te brengen. Daar kunnen heel wat 
onvergetelijke dagen voor georganiseerd worden. De 
Passo dello Stelvio is een bergpas in de Italiaanse Alpen. 
Met niet minder dan 48 haarspeldbochten en een 
hoogte van 2758 meter, is dit een van de zwaarste 
beklimmingen in de wielersport! Een van de fitte, 
nijvere fietsers die de top haalde was ‘onze’ marketing 
directeur Johan Lamsma van International Car Lease 
Holding. Hij kreeg ook voor elkaar dat Van Mossel 
Automotive Groep als hoofdsponsor o.a. enkele VW 
Transporter-busjes sponsorde voor het overbrengen van 
mensen en materialen. De wielrenners wisten in totaal 
710 mensen en bedrijven over te halen om een bedrag te 
doneren. Dat smaakt naar meer!

Winterbanden: plan de wissel
Het begint steeds kouder, natter en dus ook gladder te worden. Heeft u winterbanden in uw 

leasecontract? Heeft u dan al een afspraak gemaakt om deze te laten monteren? Het 
afgelopen jaar hadden we maar heel weinig sneeuw en echte gladheid, maar dat kan de 

komende maanden zomaar anders worden. Dan is het een stuk veiliger en 
geruststellender als uw auto is voorzien van winterbanden. 
Zodra het echt slecht weer wordt, gaat iedereen die de banden nog niet gewisseld 
heeft ineens razendsnel een afspraak maken. Dan loopt u de kans enige tijd te moeten 
wachten. Daarom: belt u vandaag of morgen al voor zo’n afspraak. Dat is wel zo safe! 
Meer info op onze website: www.jentautolease.nl/veelgestelde-vragen-banden/)

DENK AAN UW 
VERLICHTING!
Nog een tip voor u. Veel auto’s hebben tegenwoordig 
automatisch inschakelende verlichting en felle 
dagrijlampen. In het laatste geval, als de verlichting niet 
‘aan’ staat en alleen de dagrijverlichting brandt, zijn 
meestal de achterlichten niet aan. Nu zijn er nogal wat 
weersomstandigheden waarbij het extra van belang is 
dat u optimaal zichtbaar bent, van voren en van 
achteren. Sommige automatisch inschakelende 
verlichtingssystemen zijn ook een beetje lui, reageren 
traag of pas als het echt donker wordt. Daardoor zie je 
tegenwoordig steeds meer auto’s die in grijs weer slecht 
zichtbaar zijn. Gevaarlijk! Dus de tip om daarop alert te 
zijn en liever te snel dan te laat uw verlichting te 
checken en gewoon dimlicht in te schakelen.



Volvo V90 vanaf € 56.795 (consumentenadviesprijs) of € 55.615 (fi scale waarde). Lease vanaf € 769 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 
(kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 6,8 l/100 km (14,7 km/l), gem. CO2-uitstoot 154 g/km.

 In 1927 produceerden we de eerste Volvo. In de loop der jaren 
hebben we tientallen innovaties gelanceerd, waarvan sommige de 

wereld hebben veranderd. Nu, 90 jaar later, introduceren we de 
V90 90th Anniversary Edition. Onze visie op Scandinavisch design 

en veiligheid, waarin al onze innovaties samenkomen. 

Deze gelimiteerde editie is zeer compleet met o.a. lederen bekleding, 
Sensus navigatie met Volvo On Call, smartphone integratie via Apple 

CarPlay of Android Auto, BLIS, adaptieve cruise control, Pilot Assist en 
Park Assist met parkeercamera achter. Leverbaar met de krachtige

  T5 benzinemotor met achttrapsautomaat. 

ONTDEK 90 JAAR INNOVATIE  
VOLVO V90 | 90TH ANNIVERSARY EDITION VOOR € 56.795

KOM LANGS BIJ DE VOLVO-DEALER OF BOEK EEN PROEFRIT 
VOLVOCARS.NL/NINETY

Volvo v90
90TH ANNIVERSARY EDITION

MADE BY SWEDEN

Persoonlijk_90th anniversary editions_V90_210x297mm.indd   1 14-09-17   09:52
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Schade aan je auto is nooit leuk. Het geeft gedoe, het kost tijd en 
ook al is een leaseauto niet je eigen auto, je wilt ‘m toch zo snel 

mogelijk weer als nieuw terug. Ben je klant bij J&T Autolease, dan 
wordt er veel gedaan aan het verminderen van ‘de pijn’. Zeer 
gewaardeerd, zo blijkt uit klantenonderzoek, wordt de hoge 

mate van ontzorgen. 

Commercieel directeur Monique Schepers van de 
Van Mossel Autoschade Groep:

“Het negatieve 
van 

autoschade 
omzetten 

in een 
positief gevoel”
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Je kunt op elk moment van de dag, zeven 
dagen per week, je schade melden en er 
komt meteen een soepele machine op 

gang. Je auto wordt opgehaald, er wordt veelal 
een vervangende auto neergezet en je ‘eigen 
auto’ wordt binnen een zo kort mogelijke tijd 
perfect gerepareerd weer voor de deur 
afgeleverd. Wij spraken met commercieel 
directeur Monique Schepers van de Van 
Mossel Autoschade Groep over alle moeite die 
er gedaan wordt om klanten met schade een 
‘geluk bij een ongeluk’-gevoel te geven.
Monique Schepers is jong (32), blond, vrolijk en 
zeer geïnteresseerd in auto’s. Een snelle, 
commerciële denker die stevig in haar schoenen 
staat en het type is dat menig man onder de 
tafel kan drinken. Ze kreeg niet zomaar zo’n 
positie in het management binnen de Van 
Mossel Automotive Groep. Moniques ouders 
hadden een autobedrijf in Apeldoorn. Na de 
middelbare school deed ze jaren commerciële 
ervaring op bij een makelaar, ze vertrok naar 
een autoschadeketen omdat ze met auto’s 
vooruit wilde, viel daar op, werd al spoedig 
gevraagd voor ‘Van Mossel’ en ontwikkelde 
zich daar snel tot haar huidige functie van 
commercieel directeur. De afgelopen tijd 
groeide de Van Mossel Autoschade Groep 
stevig door naar vijftien vestigingen over het 
land verspreid. Monique is terecht trots op wat 
er binnen korte tijd is gerealiseerd. Wij spreken 
haar bij de prachtige Van Mossel Schadeherstel 
High Tech vestiging in Zwolle.

EXCELLEREN
“Er is veel ondernemingsgeest binnen onze 
groep”, begint ze enthousiast. “Wij hadden 
hier in Zwolle al een vestiging, aan de Simon 
Stevinweg. Dit bedrijf maakte deel uit van 
Care Schadeservice, dat in januari failliet ging. 
Wij zijn met onze bedrijven aangesloten bij 
Schadenet en dat nam veel activiteiten van 
Care over. Hoewel dit een plaatje van een 
bedrijf was, leek het geen toekomst te hebben. 
Na onderzoek kwamen wij echter tot de 
conclusie dat het een aanwinst voor onze groep 
zou zijn en dat wij dit gewoon niet mochten 
laten ‘lopen’. Wat ze hier kunnen met 
bijvoorbeeld schadeherstel van aluminium 
carrosserieën zoals die bijvoorbeeld door 
Jaguar, Land Rover en Audi worden gebouwd, 
is fenomenaal. Dus werd het bedrijf 
overgenomen, tot enthousiasme van alle 
betrokkenen. Het idee is nu om dit echt onze 
voorbeeldvestiging te laten zijn qua vakkennis 
– en met name klanttevredenheid – en om 
onze andere bedrijven naar dit niveau te 
brengen. Het is wel grappig dat ik in mijn 
kinderjaren nog meemaakte dat mijn vader bij 
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wij werken ook voor onder andere fleetowners, 
(semi-)overheidsorganisaties en externe 
leasemaatschappijen. Via Schadenet herstellen 
wij behoorlijk wat auto’s voor andere 
leasemaatschappijen en voor verzekeraars. 
Welbeschouwd is er ook in dit vak maar één 
ding echt belangrijk: lever je op tijd voor de 
juiste prijs de hoogste kwaliteit en service? 
Klanten willen hun auto’s zo snel mogelijk 
hersteld hebben, perfect gerepareerd en voor 
een scherpe prijs. Daar zorgen wij voor. Wij 
hebben tegenwoordig allemaal te maken met 
de zogeheten gestuurde schadestroom. Dat 
betekent dat leasemaatschappijen en 
verzekeraars bepalen waar je auto gerepareerd 
mag worden. Het pluspunt van de gestuurde 
schadestroom is dat de gehele 
schadeafwikkeling wordt geregeld met een 
partij waarmee afspraken zijn gemaakt. Wij 
doen er echt alles aan om de overlast door 
schade zoveel mogelijk te beperken, wij willen 
het negatieve van autoschade omzetten in een 
positief gevoel. Uiteraard is daarbij cruciaal dat 
wij optimale kwaliteit en service combineren 
met marktconforme tarieven.”

GELUK BIJ EEN…
Tot de verantwoordelijkheden van Monique 
Schepers behoort het dus om meer bedrijven, 
verzekeraars en fleetowners ervan te 
overtuigen om zaken te doen met Van Mossel 
Autoschade Groep. Zij vertelt: “Dat wij met 
onze huidige vijftien vestigingen een vrijwel 
landelijke dekking hebben, helpt ons daar 

zijn bedrijf buiten een spatscherm stond te 
spuiten en dat ik nu in onze bedrijven ervaar 
hoeveel er in de afgelopen jaren is veranderd 
qua techniek en complexiteit. De ervaringen 
die ik thuis opdeed en mijn enthousiasme voor 
auto’s zijn nu een groot voordeel. Het komt mij 
in deze functie ook goed van pas dat ik 
commercieel denk, en ambitieus en leergierig 
ben. Ik kwam hier drie jaar geleden binnen als 
commercieel manager, inmiddels ben ik 
commercieel directeur van een bedrijf dat 
intussen fors gegroeid is. Ik heb een enorme 
drive om met dit bedrijf verder te groeien en 
echt te excelleren.”

GESTUURDE SCHADESTROOM
Monique Schepers is een van de weinige 
vrouwen in de directieteams van de Van Mossel 
Automotive Groep. Is het een voordeel om 
vrouw te zijn? Ze grinnikt: “Ik zou liegen als ik 
zeg dat het een nadeel is. Maar je moet er gepast 
mee omgaan. Dit is een zakelijk bedrijf waar het 
belangrijk is wát je presteert en niet hoe je 
eruitziet en of je een man of vrouw bent. Het 
gaat om de inhoud, niet om de verpakking.”
Zeker de laatste twee jaar is ‘Van Mossel’ sterk 
gegroeid. Speelt Monique een rol in die groei? 
“Ik ben veel op pad, praat met veel mensen, 
hoor en zie veel. Als ik denk dat er ergens 
kansen zijn, dan bespreek ik dat en soms leidt 
dat inderdaad tot vervolgstappen. Mijn rol is 
echter bovenal om te groeien door de aanwas 
van klanten. Natuurlijk doen wij veel voor 
klanten van de Van Mossel-bedrijven. Maar 

“Het 
gaat om 

de 
inhoud, 

niet 
om de 

verpakking”
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SNELHERSTEL
Is de schade aan je auto niet te verhalen, dan 
kost het je je eigen risico. Nu hebben we 
allemaal weleens een krasje of een deukje dat 
je eigenlijk zou willen laten repareren, maar 
zonder dat het je eigen risico kost. Op televisie 
wordt reclame gemaakt voor goedkope 
reparatie van krassen en deukjes. Kan dat bij 
Van Mossel Autoschade Groep ook? Monique 
Schepers: “Jazeker, en voor concurrerende 
prijzen. Wij hebben zes bussen rondrijden voor 
zogeheten spot repair. Dan wordt je auto 
binnen gezet, met goed licht erop, en kleine 
schades tot zo’n vijfhonderd euro worden dan 
ter plaatse hersteld. Je rijdt na een paar uur 
weer met een strakke auto weg. Dat regel je 
zelf en voor de eigenaar van de auto is het 
alleen maar prettig als deze in tiptop conditie 
wordt gehouden. Als een auto met serieuze 
schade bij ons komt en op andere plaatsen ook 
nog wat krasjes of deukjes heeft, zullen wij 
altijd met de berijder overleggen of we dat 
meteen mee moeten nemen. Dat kost je dan 
wat geld, maar daarna is je auto weer helemaal 
als nieuw. Ook omdat wij de auto’s altijd 
glimmend vanbuiten en schoon vanbinnen 
afleveren. Door berijders te ontvangen in een 
schone en nette omgeving, eerst naar hun 
persoonlijk wel en wee te informeren en dan 
pas naar de auto en de auto perfect hersteld af 
te leveren, wordt het negatieve van schade 
omgebogen in een positieve ervaring. Dat is 
wat wij willen bieden.”
Laatste vraag aan Monique: waar zit ze over 
drie jaar? Lachend: “Daar ben ik echt helemaal 
niet mee bezig. Ik heb een prachtbaan bij een 
prachtbedrijf en er liggen volop uitdagingen. 
Voorlopig heb ik mijn handen nog vol aan het 
optimaliseren van het rendement en van de 
klanttevredenheid!”

zeker bij. Dat geldt eveneens voor onze unieke 
haal- en brengservice. Ook als wij iets verder 
af zitten van de berijders van auto’s van onze 
klanten, zorgen wij ervoor dat hun auto wordt 
opgehaald, hersteld en als nieuw wordt 
teruggebracht. Hebben mensen een 
vervangende auto in hun pakket opgenomen, 
dan kunnen ze bij ons altijd rekenen op een 
frisse, jonge en schone auto. Het voordeel van 
onze omvang is uiteraard dat wij binnen de 
Van Mossel Automotive Groep over een uniek 
aantal huurauto’s beschikken, die ingezet 
kunnen worden voor shortlease, als 
voorloopauto, bij langere reparaties en bij 
schadeherstel. Dan praat je over auto’s in alle 
soorten en maten. Wij kunnen echt een uniek 
totaalpakket aanbieden, en ook daarmee 
onderscheiden wij ons.” 

OP DE MARKT VOORUIT
Bij schade kun je beschadigd plaatwerk 
herstellen, maar vaak ook kun je het vernieuwen. 
Wanneer gebeurt er wat? Monique Schepers: ”In 
dit vak moeten we altijd de juiste balans bieden 
tussen kwaliteit en kosten. Het zit in onze genen 
om schade mooi en onzichtbaar te herstellen, dus 
te repareren. Maar soms is het goedkoper om 
plaatwerk te vernieuwen in plaats van het uit te 
deuken en strak te maken. Dat wordt bepaald 
samen met de opdrachtgever. Het is altijd een 
afweging hoeveel tijd je aan iets moet besteden 
om het weer als nieuw te krijgen. Alles draait om 
de KPI’s, de kritieke prestatie indicatoren 
waarmee onze prestaties worden geanalyseerd. 
Die monitoren wij permanent en ik durf wel te 
stellen dat wij hiermee echt op de markt 
vooruitlopen. Voor heel lastige klussen kunnen 
wij bovendien de ervaring binnen deze High 
Tech-vestiging inzetten. Ook daarmee lopen wij 
voorop. Kijk, onze reclameboodschap is dat Van 
Mossel meer doet dan de klant verwacht. Dat zit 
door onze hele organisatie heen. De chauffeurs 
van onze haal- en brengservice bijvoorbeeld zijn 
ook ambassadeur en adviseur. Wij werken hard 
aan een zeer hoog kwaliteitsniveau in elke 
vestiging: het moet er supernetjes en schoon zijn. 
Dat straalt meer vertrouwen uit en leidt tot beter 
werk.Uiteraard zijn er nog gebieden in ons land 
waar wij ook wel aanwezig willen zijn. Er wordt 
ons genoeg aangeboden. Maar wij hebben als 
stelregel dat een nieuw bedrijf vanaf dag één 
rendabel moet kunnen zijn. Wij willen bovenal 
gezonde groei realiseren. 
En vergeet niet, met ons centrale klant-
contactcentrum, ons complete dienstenpakket 
en de haal- en brengservice zijn wij nu al 
klanten in heel het land van dienst. Dus 
verdere expansie is mooi, maar niet per se 
noodzakelijk.”

“Wij 
kunnen 

echt 
een uniek 

totaalpakket 
aanbieden”
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Dat overkwam Ford met de Fiesta. Zo’n 
immens succes schept vervolgens veel 
verwachtingen ten aanzien van de opvolger. 
Niet alleen vanwege dat succes en het feit dat 
het in ons land de bestverkochte Ford is. Door 
de 22% fiscale bijtelling en een wat 
voorzichtiger beleid rond leaseauto’s stappen 
meer mensen in kleinere, goedkopere auto’s 
zoals de Fiesta. Die mogen uiteraard niet 
teleurgesteld worden. 
Ford slaagt er vaak in auto’s uit te brengen die 
overtuigen door de combinatie van 
rijeigenschappen, bouwkwaliteit en 
prijsstelling. De Focus is zo’n auto, de Fiesta 
ook. Maar zoiets spoort uiteraard concurrenten 
aan om auto’s uit te brengen die nóg 
aantrekkelijker zijn. Er was dus het nodige 
werk te doen om een nieuwe Fiesta te 
ontwikkelen die opnieuw jaren succesvol kan 
blijven. Dat leidde allereerst tot meer keus uit 
uitvoeringen, variërend van de ‘gewone’ Fiesta, 
die wij rijden, via de extra luxueuze Vignale en 
de sportieve ST tot de iets opgehoogde Active 
crossover. Verder werd de auto een tikje 
ruimer, veel luxueuzer, veiliger en mooier 
gebouwd en afgewerkt. Ook werden de goede 
rijeigenschappen nog wat verbeterd. Uiterlijk 

Het zal je als autofabrikant maar gebeuren: 
je introduceert een model in 2008, negen jaar later 
ga je het vervangen en nét in de laatste maanden 

daarvoor wordt het de bestverkochte auto van 
Europa. Sterker nog, hij raakt vrijwel uitverkocht! 

Ford Fiesta 
Titanium EcoBoost 100pk

Goed feestje



veranderde er ogenschijnlijk niet heel veel, 
maar zet een oude en nieuwe Fiesta naast 
elkaar en dan is de nieuwe echt een totaal 
andere auto. Hij is forser en volwassener, wat 
breder en de wielbasis is marginaal langer. Een 
ruimtewonder is het niet geworden; sommige 
concurrenten hebben echt meer plaats voor 
inzittenden en bagage. 

VERBETERD
Terwijl er dus aan de buitenkant eerder sprake 
is van evolutie dan revolutie, is de Fiesta 
binnenin serieus veranderd en verbeterd. Het 
drukke en tamelijk onoverzichtelijke dashboard 
maakte plaats voor een strakke cockpit. In het 

midden levert Ford standaard een 4,2 of 6,5 
inch scherm, onze Titanium-uitvoering heeft 
het optionele 8 inch scherm. Probeer altijd 
daarvoor te gaan, want dat is een fijn ding. Veel 
functies zijn via aanraking te bedienen, wat vlot 
gaat en via een duidelijke menustructuur. Wel 
zitten er op het stuur nogal wat knoppen, daar 
is het af en toe even zoeken.
Voorin is de auto voldoende ruim en je zit er op 
prettige, maar wel wat korte stoelen. Stuur en 
stoel zijn uitgebreid te verstellen, bijna iedereen 
kan hier een prettige rijhouding instellen. 
Achterin is het, zoals gezegd, wat krapper. 
Maar zolang je een gemiddeld formaat hebt en 
niet te lang onderweg bent, kun je er met twee 

Hij is forser 
en volwas-
sener, wat 

breder en de 
wielbasis is 
marginaal 

langer



Intiem vergaderen en
idyllisch dineren 

in het groen

Huisje James is een intiem huiskamerrestaurant gelegen op een uniek
stukje Veluwe. Hier geniet u van heerlijke gerechten en wijnen, 
een ongedwongen ambiance en een geweldig uitzicht op de natuur
rondom.

De naastgelegen sfeervolle Werkplaats en half open Kapschuur zijn
overdag exclusief te boeken voor groepen tot 25 personen voor een 
bijeenkomst, presentatie, overleg of vergadering.

Huisje James is onderdeel van Van der Valk Hotel Apeldoorn –
de Cantharel en bevindt zich op een sprookjesachtige locatie, 
achter het hotel. 

Van Golsteinlaan 20  |  7339 GT Apeldoorn  
info@huisjejames.nl  |  055 - 5382470   |  www.huisjejames.nl 
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SCHERP
De prijzen van de nieuwe Ford Fiesta beginnen 
bij € 15.745,- voor de driedeurs Trend. De 
vijfdeurs Titanium is er vanaf € 19.545,-. Dat is 
niet super goedkoop. Maar die laatste, onze 
testauto, is leverbaar met verschillende 
optiepakketten met uitzonderlijk veel 
technologie voor een auto in dit segment. 
Terwijl de vorige Fiesta twee actieve 
veiligheidsvoorzieningen bood, telt de nieuwe 
Fiesta er zeventien. Hij kan bijvoorbeeld 
automatisch remmen om een aanrijding te 
voorkomen en elke versie heeft standaard Lane 
Departure Warning en Lane Keeping Aid. De 
testauto was voorzien van het Navigation Pack 
met een werkelijk prima B&O audiosysteem (!) 
en met Sync 3 met navigatie, bluetooth, voice 
control, AppLink, Apple CarPlay en Android 
Auto. Verder waren twee andere interessante 
Packs aanwezig, met Active Park Assist, 
parkeersensoren vóór en achter, inklapbare 
buitenspiegels met instapverlichting, een 
achteruitrijcamera, Pre Collision Assist met 
Distance Indication, Distance Alert en 
Adaptive Cruise Control. De rijhulpsystemen 
hebben niet de finesse van die in een grote 
Volvo of Mercedes-Benz, maar de 
verkeersbordenlezer en de dodehoeksensor zijn 
erg handig en de adaptieve cruisecontrol 
functioneert heel fatsoenlijk. 
Met al deze systemen en zaken als 
voorruitverwarming en een achteruitrijcamera 
aan boord komt de prijs uit op € 22.445,-. Dat is 
wel scherp. Veel andere fabrikanten kunnen er 
een voorbeeld aan nemen, want zo uitgerust is 
de Fiesta een verrassend aangename auto. 
Mogelijk nog belangrijker: hij biedt veel 
rijplezier. Dat maakt hem echt onderscheidend 
ten opzichte van zijn concurrenten. Bovendien 
komt er keus in een heleboel uitvoeringen en 
smaken. Ford heeft dus wederom een goed 
feestje gebouwd. 

personen redelijk zitten. De auto heeft een 
dubbele bagagevloer en in de onderste stand is 
er 292 liter laadruimte beschikbaar. Genoeg 
voor de wekelijkse boodschappen, te krap voor 
een langere vierpersoons vakantie. 

INDRUKWEKKEND 
In de Fiesta ervaar je dat hij compact is. Maar 
onderweg voelt hij aan als een model uit een 
klasse hoger. Het geluidsniveau is laag, de 
demping soepel, de souplesse uitstekend, het 
bochtgedrag betrouwbaar (wij zullen het woord 
uitdagend niet gebruiken...) Indrukwekkend 
hoe veel beter de nieuwe Fiesta is ten opzichte 
van zijn voorganger, die nog steeds tot de beste 
in deze klasse behoort. Het mag dan niet de 
ruimste auto in zijn klasse zijn, het is zeker de 
fijnst sturende. Medebepalend daarvoor is de 
1.0 EcoBoost-benzinemotor. Deze driecilinder 
turbomotor is leverbaar in verschillende 
vermogensvarianten. Wij reden met de 100 pk-
versie. Een prettige motor, al leek hij af en toe 
een tikje ‘geknepen’. Ford won veel prijzen met 
deze EcoBoost-driecilinder, maar andere 
fabrikanten zijn Ford aan het inhalen. De 
motor moet een auto met een massa van 1.144 
kg aandrijven, dus die 100 pk is wel nodig. Hij 
wordt bediend door een erg goed schakelende 
zesversnellingsbak. Acceleratie 0-100 km/u in 
10,5 sec, gemiddeld verbruik bijna 6 liter/100 
km, dus 1 op 16 à 17. Netjes. Er komt ook een 
versie met 125 pk en met 140 pk (ST).

FORD FIESTA TITANIUM 1.0 
ECOBOOST 100 PK 

Benzinemotoren 70, 85, 
100, 125 pk, diesel 85 pk, 

5-bak, 6-bak of 6-traps 
automaat.

Lengte 4.040 mm, breedte 
1.783 mm, hoogte 1.476 mm. 

Massa vanaf ca. 1.113 kg.
1.0 EcoBoost: 74 kW/100 
pk, 0-100 km/u: 10,5 sec, 

trekgewicht 1.000 kg 
4,3l/100 km, 97 g/km 

CO2, A Label
Prijs vanaf € 15.745,-, 
testauto € 22.445,-

Leasetarief Ford Fiesta 
vanaf € 295,-  

48 mnd/20.000 km/jr. 
Leaseprijzen zijn berekend 
op basis van 48 maanden 

en 20.000 km full 
operational lease.

Terwijl er 
aan de 

buitenkant 
eerder 

sprake is 
van evolutie 

dan 
revolutie, is 
de Fiesta 
binnenin 
serieus 

veranderd 
en verbeterd



De nieuwe E-Klasse Cabriolet.  
Masterpiece of Intelligence.
De nieuwe Mercedes E-Klasse Cabriolet ziet er niet alleen adembenemend uit – het is ook een streling voor al uw andere 

zintuigen. Dat ziet u meteen. En dat voelt u ook. Zodra u gaat zitten in de leren stoelen die de zon reflecteren, bent u 

helemaal thuis. Ook als u de stoffen kap sluit. U geniet dan van de unieke ambiance dankzij de indirecte sfeerverlichting. 

En de AIR BODY CONTROL-luchtvering met adaptieve demping trakteert u op een aangename rit, waar u ook rijdt.  

U weet het zeker: de Mercedes E-Klasse Cabriolet is echt een Masterpiece of Intelligence.

Gecombineerd verbruik: 4,5 – 8,6 l/100 km, 22,2 – 11,6 km/l. CO2-uitstoot: 116 - 194 g/km.  
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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CITROËN C3 AIRCROSS 
Met de SUV-versie van de Citroën C3, de C3 Aircross, mikt 
Citroën nadrukkelijk op de zakelijke markt. Immers, met veel value 
for money en een kleurrijk in- en exterieur maak je goede sier in 
zowel je woonwijk als op het bedrijfsparkeerterrein. Net als de 
gewone C3 heeft ook deze Aircross lekker grote stoelen voorin 
maar een wat vlakke, 15 cm verschuifbare achterbank. Voordeel 
daarvan: makkelijk neer te klappen en veel ruimte; je kunt 
voorwerpen tot 2.40 meter meenemen. Meer licht en lucht? Het 
optionele panoramadak kan gelukkig eindelijk ook deels open. De 
motoren zijn dezelfde als in de gewone C3. Basis krachtbron is een 
82 pk driecilinder en met een turbo erop levert die motor 110 of 
130 pk. Op de 110 pk is een automaat als optie leverbaar. Prettige, 
zuinige motoren. Er zijn ook 100 en 120 pk diesels. Kiest u voor 
Grip Control, dan past de auto elektronisch zijn tractie aan de 
ondergrond aan. De C3 Aircross, die net als de gewone C3 
comfortabeler veert dan veel concurrenten, is leverbaar vanaf          
€ 19.690,-. Die 82 pk Live-uitvoering heeft al cruise control, 
verkeersbordherkenning, Lane Departure Warning, radio met 
bluetooth en in 60/40 neerklapbare achterbank. Leuke nieuwkomer.

RANGE ROVER SPORT 
PLUG-IN HYBRIDE

Voor modeljaar 2018 voerde Land Rover een serie verbeteringen 
door aan de Range Rover Sport-modellen, zoals een nieuw Touch Pro 
Duo-multimediasysteem met twee 10” schermen, Pixel-laser LED-kop-
lampen en een wat aangescherpt uiterlijk. Meest interessant is echter, 
zo vinden wij, de introductie van een Plug-in Hybrid-uitvoering met 404 
pk aan gecombineerd vermogen, een CO2-emissie van 64 g/km en een 
puur elektrisch bereik van 51 km. Bijzonder is daarbij dat de 13.1 kWh 
batterij in minder dan drie uur helemaal geladen kan worden via een 32 
A-wallbox. Deze versie heeft een  2.0 liter Ingenium-benzinemotor met 
221 kW/300 pk aan vermogen (de ‘Sport’ is ook ‘alleen’ met deze motor 
leverbaar), gecombineerd met een 85 kW/116 pk sterke elektromotor. 
Permanente vierwielaandrijving is standaard. Met deze versie kun je dus 
emissievrij de natuur in. Hij is te bestellen als Range Rover Sport P400e 
SE vanaf € 97.815,- en arriveert in ons land rond oud en nieuw.

Volkswagen T-Roc 
Een tweede nieuwe Volkswagen, de T-Roc 
(welbeschouwd een zusje van de Audi Q2) 

wordt duidelijk wat hoger in de markt 
gezet. Met een vanaf prijs van € 25.995,- 

concurreert dit model met modellen als de 
Nissan Qashqai en Kia Sportage. De 

instapversie heeft een 1 liter driecilinder 
turbomotor met 115 pk. Er zijn ook 

benzineversies met 150 en 190 pk en even 
sterke diesels. De 190 pk modellen hebben 

standaard vierwielaandrijving en een 
zeventraps DSG. De basisuitrusting omvat 

onder meer airconditioning, led-
achterlichten, infotainmentsysteem, City 

Emergency Braking, 
voetgangersherkenning, Lane Assist en 

Front Assist. Topmodel is de T-Roc Sport 
met 17 inch wielen, Active Info Display, 

ledkoplampen en chrome dakrails. Met een 
2 liter TSI 190 pk TSI motor met 

vierwielaandrijving en DSG kost deze 
€ 37.290,-. 



AUTONIEUWS  17 

Volkswagen Polo 
Na acht jaar heeft Volkswagen een nieuwe 
Polo. Deze zesde generatie, die in alle 
opzichten groeide, staat op een compleet 
nieuwe bodemgroep en is zowel lichter als 
ruimer. Hij zit vol elektronische voorzienin-
gen en kan in vrolijke kleuren worden 
geleverd. Welbeschouwd is de Polo nu net 
zo groot als de Golf van enkele generaties 
geleden, namelijk 4.05 m lang en 1.75 m 
breed. Hij is er alleen als vijfdeurs, oogt 
strak en herkenbaar. De auto is leverbaar 
met 1 liter driecilinders van 65, 75, 95 en 
115 pk. Verder is er een 1.6 diesel met 95 pk, 
een 1.0 TGI op aardgas met 90 pk en een 
200 pk sterke GTI. De basis Trendline-ver-
sie heeft onder meer al een afstandswaar-
schuwingssysteem inclusief noodremsysteem 
voor stadsverkeer, met voetgangersherken-
ning. Rond deze tijd verschijnt de nieuwe 
Polo bij de dealer, vanaf € 15.550,- voor de 
65 pk Trendline. Net als bij grote concurrent 
Ford Fiesta geldt dat een aardig aangeklede 
Polo een interessant alternatief is voor tien 
mille duurdere middenklassers. 

Wie een 
kleurrijke, 

wat 
hogere 

cross-over 
van Kia-
kwaliteit 

zoekt, 
kan nu de 

Stonic 
bestellen.

KIA STONIC 

Wie een kleurrijke, wat hogere cross-over 
van Kia-kwaliteit zoekt, kan nu de Kia 

Stonic bestellen. Deze is er vanaf € 18.995,-.
De instapversie heeft een 84 pk sterke 1.2 
MPi-benzinemotor. Een trapje hoger staat 
de 1.0 Turbo met 120 pk (vanaf € 22.995,-). 
Dieselen kan in de 110 pk sterke 1.6 CRDi 

vanaf € 26.995,-. Er zijn zeven 
uitrustingsniveaus. Standaard 

(EconomyLine) heeft elke Kia Stonic onder 
meer zes airbags (voor-, zij- en 

gordijnairbags), getint glas rondom, een 
zwarte grille met zilverkleurige omlijsting 
en bi-functionele projectiekoplampen met 

statische bochtverlichting. Er is verder 
keuze uit negen carrosseriekleuren. Wil je 
een two-tone kleurstelling, dan is er keuze 
uit vijf verschillende kleuren voor het dak. 

Leuke auto.

NISSAN LEAF 
Er is veel elektrisch auto-nieuws, maar op de meeste modellen zal nog 
even gewacht moeten worden. Dat wachten hoeft op de nieuwe Nissan 
Leaf echter niet te lang te duren. Het is wederom een vijfdeurs 
hatchback, maar de vormgeving is wat minder, uhm, opvallend en 
meer in lijn met andere actuele Nissan-modellen. Onder de motorkap 
ligt een 150 pk sterke elektromotor met een koppel van 320 Nm. De 
capaciteit van de lithion-ion batterij is toegenomen tot 40 kW en 
daarmee heeft de Leaf volgens NEDC-norm een actieradius van 378 
kilometer. Dat zal in de praktijk ergens rond de 275 kilometer zijn. 
Nissan kondigde echter ook al een tweede versie aan met een groter 
bereik en een krachtiger motor. De auto biedt een aantal interessante 
elektronische voorzieningen, zoals een automatische parkeerfunctie en 
een e-Pedal gaspedaal waardoor je nauwelijks nog hoeft te remmen. 
Richtprijs vanaf ca € 34.000,-, leverbaar vanaf januari 2018.
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OPEL ASTRA ZAKENAUTO 2018
Een jury van het vakblad Automobiel Management heeft de jaarlijkse 
Zakenauto van het Jaar-titel toegekend aan de nieuwe Opel Astra. De  
Peugeot 5008 kreeg de aanmoedigingsprijs van beste nieuwkomer. De 
prijs onderstreept dat ook een betaalbare middenklasser de kwaliteiten 
kan hebben om zakelijk te scoren. De jury was bijzonder te spreken over 
de zuinige motoren en over de Sports Tourer. Ook de rijeigenschappen 
worden hoog gewaardeerd. Beste nieuwkomer Peugeot 5008 moet zich 
zakelijk nog gaan bewijzen, maar belooft veel voor de nabije toekomst, 
aldus de jury. 

ADIEU AUTOSLEUTEL
Volgens BMW is het einde van de traditionele autosleutel nabij. Als steeds meer mensen in steden 
auto’s gaan delen, is een traditionele sleutel alleen maar onhandig. Er bestaan al concepten waarbij de 
gebruiker de auto met een app op de telefoon kan ontgrendelen en starten.
Ian Robertson, lid van de Raad van Bestuur van BMW, vertelde dat afscheid nemen van de sleutel een 
logisch vervolg is van keyless go. Omdat de automobilist tegenwoordig toch altijd een smartphone bij 
zich heeft, kan die veel beter ook als sleutel dienen. Overigens wordt de Tesla Model 3 in de USA al 
geleverd zonder zo’n ‘ouderwetse’ sleutel. Reken maar dat ook deze ontwikkeling snel zal gaan. Alleen 
wel even een goede oplossing bedenken tegen diefstal en hackers!

Omdat 
de auto-
mobilist 
tegen-

woordig 
toch 

altijd een 
smart-
phone 

bij zich 
heeft, kan 
die veel 
beter als 
sleutel 

dienen.

Volvo XC40
In november start bij Volvo in Gent de productie van de XC40. Snel daarna moeten de eerste 
auto’s in ons land zijn. Deze nieuwe compacte SUV is leverbaar vanaf € 39.975,- voor de XC40 
T3 met nieuwe driecilinder turbomotor van 156 pk. De uitrusting omvat tal van veiligheidsvoor-
zieningen die Volvo ook al op de XC60 levert. Het instrumentenpaneel is digitaal, op de console 
is een 9 inch touchscreen aangebracht en elke XC40 heeft ledkoplampen en minimaal 17 inch 
lichtmetalen wielen. Het genoemde ‘instapmodel’ laat echter nog wel even op zich wachten. 
Eerder leverbaar zijn prijziger modellen, zoals de XC40 AWD Geartronic Intro Edition vanaf 
€ 57.975,-, naar keuze als D4 diesel met 190 pk of T5 benzine met 247 pk en voorzien van 
automaat, 19 inch velgen, elektrisch bediende achterklep, Park Assist achter, Keyless Drive, 
Sensus navigatie, lederen bekleding en een Harman Kardon audiosysteem. De XC40 D3 start 
bij € 43.975,- en de T4 benzine met Geartronic kost vanaf € 44.475,-.

NIEUWE AUDI A8 
Bent u in de markt voor een nieuwe topklasse 
limousine waarmee u ook lekker zelf kunt sturen? 
Eind november is de Nederlandse marktintro-
ductie van de nieuwe Audi A8 en A8 L. Beide 
bieden keuze uit twee motorversies: de A8 50 
TDI (201 kW/286 pk) en de A8 55 TFSI (250 
kW/340 pk). Ze hebben een uitgebreide stan-
daarduitrusting en ze zijn nu al te bestellen, vanaf 
€ 105.185,- voor de A8 50 TDI. Alle uitvoerin-
gen hebben onder meer een Tiptronic automaat; 
ledkoplampen en -achterlichten; Audi Virtual 
Cockpit; MMI Navigatie Plus; elektronisch 
geregelde luchtvering; elektrisch verstelbare en 
verwarmbare stoelen; lederen bekleding; volauto-
matische airconditioning; parkeerhulp voor en 
achter en een licht-/regensensor. Audi Pre Sense, 
grootlichtassistent, rijbaanwisselwaarschuwing en 
automatische snelheidsregeling zorgen voor een 
hoog veiligheidsniveau. De auto’s zijn uiteraard 

ook nog vergaand te personaliseren, met aparte 
opties of een keus voor de Pro Line Plus-uitvoe-
ring of voor de A8 L Pro Line Plus in Perso-
nal-uitvoering met onder meer twee separate, 
elektrisch verstelbare stoelen achterin. In 2018 
wordt het motoraanbod verder uitgebreid.
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DE BIJTELLING IN 2018
Allereerst is van belang dat er ook in 2018 twee 
bijtellingscategorieën voor nieuwe auto’s zijn. De standaard 
bijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs. Een 
kortingscategorie is er alleen nog maar voor berijders van 
een volledig elektrische auto (inclusief waterstofauto’s). Het 
aantal elektrische auto’s neemt overigens wel toe. Logisch, 
want er is een flink bijtellingsvoordeel te behalen én het 
aanbod van auto’s met een goede verhouding tussen 
leaseprijs en actieradius wordt groter. Zoiets ontgaat ook de 
Tweede Kamer niet. Er is daarom een evaluatie 
aangekondigd in februari 2018. Als daaruit blijkt dat er 
‘budgettaire risico’s’ dreigen, kan het parlement besluiten het 
bijtellingspercentage voor nieuwe auto’s vanaf een bepaalde 
datum aan te passen. Dat is iets om te blijven volgen.
De spoedprocedure die door de Vereniging Zakelijke Rijders 
is gevoerd tegen de ongelijke behandeling tussen berijders 
van een auto met een kentekendatum vóór 2017 (25% 
bijtelling) en berijders met een auto vanaf 2017 (22% 
bijtelling), heeft bij de Rechtbank Den Haag niet geleid tot 
een gunstig oordeel voor de zakelijke rijders met 25%. De 
rechtbank oordeelde dat de wetgever dit verschil mag maken 
vanuit haar ruime beoordelingsvrijheid. Daarbij speelt onder 
andere mee dat de verlaging naar 22% door de wetgever 
werd gemotiveerd vanuit de nieuwe techniek van nieuwe 
auto’s. Die zorgt ervoor dat auto’s steeds zuiniger worden. 
De verbruikskosten gaan omlaag. Door de nieuwe techniek 
en de nieuwe ontwikkelingen gaat de catalogusprijs echter 
omhoog. Als dat per saldo tot gelijkblijvende totale kosten 
leidt, betekent vasthouden aan hetzelfde percentage van een 
hogere catalogusprijs dat de bijtelling te hoog zou worden. 
Bij die argumentatie hoort dan dat het verlaagde percentage 
alleen geldt voor nieuwe auto’s. Of er hoger beroep of een 
cassatieprocedure zal volgen, is nog niet bekend.

DE AANSCHAFBELASTING BPM IN 2018
De CO2-uitstoot kwam al even ter sprake. Die wordt bij de 
typegoedkeuring vastgesteld op basis van bepaalde 
testprotocollen. De oude testprocedure (de ‘NEDC’) bleek 
echter tot uitkomsten te leiden die in de praktijk vaak niet 
haalbaar waren. Sinds 1 september 2017 geldt daarom de 
nieuwe WLTP-procedure. De komende tijd wordt die 
vooral gehanteerd voor nieuwe modellen. Een test die beter 
aansluit bij de praktijk betekent echter ook op papier een 

hogere CO2-uitstoot. Maar de hoogte van de BPM hangt 
ook af van die uitkomst… Om ervoor te zorgen dat er toch 
geen oneerlijke belastingheffing optreedt, wordt bij auto’s die 
met de nieuwe WLTP getest worden, ook nog een NEDC-
cijfer afgegeven. Dát cijfer bepaalt dan in 2018 de hoogte 
van de BPM. Na deze overgangsperiode gaat het WLTP-
uitstootcijfer dan voor iedereen gelden en volgt er ook een 
nieuwe BPM-tarieftabel. 

DE WEGENBELASTING IN 2018
Naast een BPM-vrijstelling houden volledig elektrische 
auto’s in 2018 ook het nihiltarief van de wegenbelasting 
(officieel ‘motorrijtuigenbelasting’ geheten). In de wettelijke 
uitwerking van de hierboven al genoemde Autobrief 2 is 
zelfs bepaald dat dit geldt tot en met 2020. Dat is goed 
nieuws voor degenen die besluiten elektrisch te rijden. 
Plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 
gram per kilometer houden in de jaren 2018 tot en met 2020 
hun halftarief van de wegenbelasting.

TOT SLOT
Het kan natuurlijk zo zijn dat in de parlementaire 
behandeling van de wetsvoorstellen voor 2018 nog 
wijzigingen optreden. Wij zullen u daar dan via de website 
(www.jentautolease.nl) over informeren. Voor vragen of voor 
toepassing van de regels op uw eigen auto, staat uw 
accountmanager van J&T Autolease altijd voor u klaar.

Prinsjesdag ligt weer ruim achter ons. Heel veel nieuws was er niet, zoals u weet, maar 
er veranderen wel wat zaken, ook op het terrein van autobelastingen. Fiscalist mr. Jan 

Rolleman zet de belangrijkste maatregelen hieronder per belastingsoort op een rij.

De autobelastingen 
in 2018
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Volvo XC60 T8 Twin EngineBra gjort
‘Goed gedaan’ staat hier in het Zweeds. 

Het is een voorschot op onze conclusie na de rij-impressie 
van de nieuwe Volvo XC60. Volvo wil succesvol concurreren 

met het beste dat gerenommeerde Europese topmerken bieden. 
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Zakelijk rijden er flink wat auto’s van dit 
Zweeds/Chinese merk in ons land, met name 
‘lage bijtelling’ V40 diesels en V60 en XC90 
plug-in hybrides. Nu die fiscale bonus is 
weggevallen zijn andere kwaliteiten nodig om 
het succes te kunnen continueren. U begrijpt het 
al, die zijn er.
Volvo bracht recentelijk een rapport over 
veiligheid uit, waarin het stelt ernaar te streven 
dat bij een ongeval met hun nieuwe modellen 
mensen niet langer kunnen overlijden of 
zwaargewond kunnen raken. Met de XC60 
wordt daar al op ingespeeld. Het merk maakte 
ook bekend dat er zwaar ingezet gaat worden op 
elektrische aandrijving. Dat betekent niet, zoals 
we wel lazen, dat er alleen nog maar elektrisch 
aangedreven modellen komen. Wij verwachten 
ook meer plug-in hybride ‘twin engine’-modellen 
zoals de T8, dus met zowel een benzinemotor als 
een elektromotor. Daardoor kun je met een volle 
accu emissievrij enkele tientallen kilometers 
afleggen en daardoor minder brandstof 
verbruiken. De lagere emissie leidt in ons land 
tot minder belasting en een verhoudingsgewijs 

attractieve prijs. Nu is dat relatief, want de 
krachtige vierwielaangedreven XC60 T8 die wij 
reden is er pas vanaf circa 68 mille. Dat is veel 
geld, en de testauto heeft ook nog eens voor ruim 
20 mille extra aan opties, dus kost bijna 
€ 94.000,-. Maar voor zoveel vermogen is de prijs 
scherp. Nemen de productie-aantallen van deze 
technologie toe, dan zal hybride rijden 
goedkoper kunnen worden. Naar onze mening 
blijven goede plug-in hybrides ook sinds het 
wegvallen van de fiscale stimulans attractief. Dat 
je enkele tientallen kilometers emissievrij 
elektrisch kunt rijden, blijft een groot voordeel.

BELANGRIJKE AUTO
Van de eerste generatie XC60 werden in goed tien 
jaar ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Het is 
dus voor Volvo een erg belangrijke auto. In die 
periode is er veel SUV-concurrentie bijgekomen. 
Denk aan onder andere de Jaguar F-Pace, Alfa 
Romeo Stelvio, Audi Q5, BMW X3 en X5, 
Porsche Macan en Mercedes-Benz GLC. Wil de 
nieuwe XC60 opnieuw succesvol worden, dan 
moet hij dus extra veel kwaliteiten bieden. Wat 
Volvo feitelijk deed was de succesvolle XC90 iets 
laten krimpen tot XC60 formaat. Hiertoe wordt 
het SPA-platform (Scalable Product Architecture) 
van de ‘90’ modellen gebruikt, in iets aangepaste 
vorm. De wielbasis is nu zelfs wat langer dan die 
van de eerste generatie XC90, maar het gewicht is 
lager dan van de V/S90 en de XC90. Voor de 
vormgeving werd gekozen voor een mix van de 
actuele XC90 en de vorige XC60. Het resultaat is 
een harmonieus vormgegeven en herkenbaar 
model, eerder stijlvol dan stoer. Het interieur is 
daarmee in lijn: fraaie materialen, een goede 
afwerking, uitstekende stoelen, genoeg ruimte 
voor vijf volwassenen. De bagageruimte is wel iets 
minder fors dan bij sommige concurrenten. Mooi 
is het rijtje druktoetsen rechts achterin, voor het 
elektrisch wegklappen van de rugleuningen, het 
hoger/lager afstemmen van de luchtvering en de 
bediening van de elektrisch wegklapbare 
trekhaak. Ideaal voor caravanliefhebbers! Er zijn 
vooralsnog twee diesels (D4 en D5 met resp. 190 
en 235 pk) en twee benzinemodellen, de T6 met 
320 pk en de T8 Twin Engine met de combinatie 
van een 320 pk benzinemotor en een 87 pk 
elektromotor. Er komen ook nog versies met 
minder vermogen, waardoor de XC60 wat 
bereikbaarder wordt. Het zijn overigens altijd 
viercilinders. Alle huidige versies hebben een 
achttraps automaat en op de voorwielaangedreven 
T6 na hebben ze momenteel ook allemaal 
vierwielaandrijving. 

KRISTAL
Bij het topmodel T8 Twin Engine is de behoor-
lijk complete standaarduitrusting aangevuld 

Dat je 
enkele 

tientallen 
kilometers 
emissievrij 
elektrisch 

kunt rijden, 
blijft een 

groot 
voordeel
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transmissie wat lui, maar dat past wel bij het 
karakter van de XC60. Wie een heel scherp 
reagerende auto zoekt, kiest een ander merk. Je 
zit er voortreffelijk in en je wordt verwend met 
een afwerking op hoog niveau en met een 
uitstekende uitrusting. Anders dan bij de 
meeste concurrentie wordt het grote verticaal 
geplaatste multimediascherm (iPad-formaat) 
alleen bediend door het aan te raken en door te 
‘vegen’. Er is wel een centrale toets om snel naar 
het hoofdmenu te kunnen. Alles werkt vlot, 
goed en gemakkelijk, maar een nadeel vinden 
wij dat de vele interieurdelen rond het scherm in 
‘pianolak’ erg gevoelig zijn voor vingers, stof en 
krasjes en dat bediening van het systeem toch 
iets meer afleidt dan het gebruikelijke draaien 
en drukken. Fijn is wel dat de navigatiekaart 
ook tussen de ‘klokken’ wordt getoond. 

KWALITEITEN
Door zijn combinatie van een solide merknaam, 
een beschaafd uiterlijk en een ruim interieur is 
de XC60 sociaal acceptabeler dan veel andere 
SUV’s. Hij levert voor vergelijkbare prijzen de 
eigentijdse luxe die de concurrentie ook biedt, 
maar gaat een stap verder met actieve en 
passieve veiligheid. Er zijn SUV’s die strakker 
sturen en die je meer uitdagen, maar de XC60 
stelt daar rust en comfort tegenover. It’s all 
about choices! Zeker als er goedkopere 
uitvoeringen bij komen, heeft de XC60 de 
kwaliteiten om wederom op veel opritten en 
parkeerterreinen te verschijnen. Deze T8 was in 
elk geval een van de lekkerste, meest 
memorabele auto’s die wij in lange tijd reden. 
Dus inderdaad: Bra gjort!

met een 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel, 
elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak, een 
prachtige transmissiehandel van Orrefors 
kristal, parkeerverwarming, zes verschillende 
drive mode settings en een subwoofer. Uiteraard 
is ook een groot aantal veiligheidsvoorzieningen 
standaard. Wilt u er daarvan meer, dan is er de 
optielijst. Dat is enigszins vreemd: als je te boek 
wilt staan als merk dat de meeste veiligheid 
biedt, zou alles standaard moeten zijn, toch?
De testauto was onder meer voorzien van het 
IntelliSafe Pro Line-pakket (afhankelijk van 
de gekozen uitvoering tussen € 1.700,- en 
€ 2.200,-), met onder andere de Adaptive 
Cruise Control met Pilot Assist (daarmee kan 
de auto al behoorlijk goed autonoom rijden). 
Elke XC60 kan voor allerlei zaken zelfstandig 
remmen en uitwijken. Volvo is daarmee verder 
dan andere fabrikanten. Wel reageren sommige 
systemen soms nog iets te alert of heftig. 
Automatisch uitwijken als er een andere auto 
naast je rijdt is bijvoorbeeld niet echt prettig… 
Er zijn drie uitvoeringen te bestellen: Momen-
tum, Inscription en R-Design. De testauto is 
een R-Design (sportief in- en exterieur, extra 
fraaie stoelen etc.) met Inscription wit metallic 
lak, plus de T8-voorzieningen en een flink 
aantal opties. Wat wij daarvan aanraden is het 
Business Pack Connect met onder meer Sensus 
navigatie (verticaal touchscreen, gemakkelijk te 
bedienen); Versatility Line (Keyless Drive en 
elektrisch bediende achterklep); een parkeerca-
mera en Visual Park Assist en als het financieel 
kan de instelbare luchtvering en het IntelliSafe 
Pro Line-pakket. Dan heeft u echt een heerlijke 
en erg veilige auto. Die overigens met z’n 407 
pk in 5.3 seconden naar 100 km/u kan accelere-
ren, dus z’n sportieve uiterlijk maakt hij waar. 
Hij stuurt en veert zelfs nog iets harmonieuzer 
dan de XC90 en je legt er ontspannen kilome-
ters mee af.
In alle realiteit moet daarbij wel worden gemeld 
dat de elektrische actieradius van circa 40 km 
snel ‘op’ is en dan kan zo’n krachtige, hoge en 
zware auto natuurlijk niet meer superzuinig 
zijn. Reken alles samen op gemiddeld 1 op 10 à 
11 als je langere afstanden aflegt. Via 
verschillende instellingen is het karakter extra 
sportief of extra eco te maken. Bij de meeste 
instellingen reageert de automatische 

VOLVO XC60 T8 TWIN 
ENGINE R-DESIGN

Benzinemotoren 320 en 
407 pk, diesels 190 en 

235 pk, 8-traps automaat.
Lengte 4.688 mm, breedte 
1.902 mm, hoogte 1.658 

mm. Massa 2.015 kg.
T8: 235 kW/320 pk + 

elektromotor 87 pk, 0-100 
km/u: 5,3 sec, trekgewicht 

2.000 kg 
2,1 l/100 km, 49 g/km 

CO2, A Label
Prijs vanaf € 69.465,-., 

testauto € 93.745,-
Leasetarief Volvo XC60 

vanaf € 889,-   
48 mnd/20.000 km/jr.

Leaseprijzen zijn berekend 
op basis van 48 maanden 

en 20.000 km full 
operational lease.

Deze T8 
was een van 
de lekkerste, 

meest 
memorabele 

auto’s die 
wij in lange 
tijd reden
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Hemelsbreed ligt er maar een beperkt aantal kilometers 
tussen het spic en span pand van Van Mossel Autoschade 

High Tech (zie pagina 6) en dat van collega Jansen 
Carrosseriebouw in Wesepe. Maar het is alsof je ineens 

tientallen jaren terug in de tijd gaat. 

Bas Jansen van Carrosseriebouw Jansen:

“Wij maken 
dromen waar”
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dat bij “Jansen” ook. Van oorsprong was het een 
lokaal bedrijf, waar Bas’ vader schades aan auto’s 
en vrachtwagens herstelde en speciale aanhan-
gers voor onder andere boerenbedrijven bouwde. 
Bas Jansen kwam er als junior bij en de eerste 
jaren veranderde er niet zo veel. Maar hij 
concludeerde al spoedig dat het niet veel zin had 
om alles bij het oude te laten, om puur op prijs te 
gaan concurreren of om slechts af en toe een 
speciale aanhanger te bouwen. De veranderende 
tijd vroeg om specialisatie. Op enig moment 
werd hij gegrepen door de charme van een 
minuscuul jaren dertig sportwagentje op basis 
van de eerste Austin Seven. Daarmee werd in 
Engeland veel geracet en de autootjes waren 
relatief goedkoop. Bas kocht wat onderdelen, 
bouwde zo’n Seven en ging ermee buitenspelen. 
Al snel werd hem gevraagd er nog één te 
bouwen, en nog één. Hij ging zich meer in 
vooroorlogse auto’s en in restauratie verdiepen, 
vond er klanten voor en steeds meer werd “Jansen 
Wesepe” hèt adres voor mannen en soms ook 
vrouwen die een stoere klassieke auto wilden 
hebben. Meestal zijn dat zogeheten Specials, 
gebouwd op een oud chassis, met deels originele 
techniek en met een nieuw ontworpen en door 
Jansen gebouwde aluminium carrosserie. Bas’ 
vader moest even wennen, maar het aantal 
klanten en het bedrijf groeiden en hij zag dat het 
goed was. Nu geeft de 39-jarige Bas Jansen 
leiding aan dertien vakmensen en houdt hij zich 
vrijwel alleen nog bezig met projectbegeleiding 
en klantencontact. Hij vertelt: “Aan deze auto’s 
kleeft het imago van oudere welgestelde mannen 
die na vele jaren hard werken eindelijk dat 
kunnen kopen wat ze zo lang wilden. Zij kunnen 
hier hun fantasie laten realiseren, want wij 
bouwen voor elke klant echt een auto op maat. 
Soms komen ze met eigen tekeningen en 
handgebouwde modelletjes aan: zó moet het 
worden. Het is een goede investering, want 
“onze” auto’s worden zeker niet minder waard. 
Maar wij zien hier ook steeds meer jongere 
klanten, dertigers en veertigers. Ze hebben een 
bedrijf verkocht, een goede deal gedaan, komen 
soms met een Porsche of Maserati uit de jaren 
’50 of ’60 voor restauratie maar steeds vaker 

Opvallend zijn de vele vooroorlogse 
Sedans en sportwagens in alle stadia van 
ontmanteling en opbouw. Strak, stralend 

en opgeruimd is het hier bepaald niet, wel 
sfeervol. Eigenaar Bas Jansen ziet er met zijn 
woeste baard, lange manen en korte broek ook al 
uit alsof hij als Viking in Wesepe is verdwaald. 
Maar kijk even verder en dan vallen een state-of-
the-art digitaal agenda- en werkordersysteem en 
ledverlichting op. Hmm, het is hier moderner 
dan het lijkt. Verrassend. “Jansen Wesepe” is 
voor autoliefhebbers in heel Europa een bede-
vaartsoord, omdat er zulke prachtige handge-
bouwde auto’s vandaan komen. In het kader van 
onze “vakmanschap is meesterschap”-serie 
brachten wij er een verslavend bezoek.
Wie het bedrijf voor het eerst bezoekt zal 
wellicht verzuchten: “lieve hemel, wat een 
chaos”. Het kantoor is lastig te vinden; werk-
zaamheden vinden verspreid over meerdere 
loodsen plaats; het is kruip-door-sluip-door; 
overal zie je historische auto’s of delen ervan en er 
staan ook nog wat aanhangers en vrachtwagens. 
Wat een sfeer! Je zou dit ook in het Verenigd 
Koninkrijk kunnen vinden. “Maar er is een groot 
verschil”, grijnst Bas Jansen, “wie daar iets koopt 
of laat restaureren komt helaas nogal eens van de 
koude kermis thuis. Ik wil niet zeggen dat wij 
geen fouten maken, want dit is bij uitstek 
mensenwerk en mensen zijn niet feilloos. Maar 
wij werken volgens strikte richtlijnen en we 
hebben hier met ons team één uitgangspunt: 
klanten moeten honderd procent tevreden zijn en 
bij ons terug willen komen. Wij maken dromen 
waar, en daar hoort geen teleurstelling bij. Dus 
moet je kwaliteit leveren en heel goed blijven 
communiceren. Er hoort ook, zo vinden wij, een 
beetje show bij. Je wilt als klant voor een altijd 
wat stinkende en lekkende vooroorlogse auto niet 
naar een superstrak bedrijf en je verwacht er ook 
geen manager in een strak pak. Daar spelen wij 
met onze uitstraling graag op in…”

MOOI
Zoals de smid in Persoonlijk nr. 1 en de boten-
bouwer in Persoonlijk nr. 2 met ouderwets 
vakwerk en handwerk succes boeken, zo gebeurt 
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carrosserie gekocht en wij bouwen er nu een 
prachtige auto van. Dat kunnen wij hier. De 
laatste decennia waren er overal in Europa wel 
specialisten in dit soort auto’s, maar vaak waren 
dat eenmansbedrijven. Oud en onvoldoende 
ingespeeld op de eisen van klanten van nu. Die 
willen niet jaren wachten op een auto waaraan 
slechts af en toe eens wordt gewerkt, omdat 
bijvoorbeeld onderdelen ontbreken of de bouwer 
niet kan plannen. Steeds meer van die bedrijfjes 
stopten. Wij groeien intussen. Wij kunnen hier 
dan ook echt alles bieden. Niet omdat we alles 
zelf doen, maar omdat we voor bijvoorbeeld 
technisch werk keus uit goede externe vakmen-
sen hebben. Doordat we heel projectmatig 
werken en veel ervaring hebben, kunnen we 
inspelen op de haast van klanten van nu en 
afspraken nakomen. En gaat iets onverhoopt niet 
volgens plan, dan is er meteen een terugkoppe-
ling. Communicéér met je klanten, houd ze op 
de hoogte! Dan voorkom je ontevredenheid. 
Onze klanten komen hier vaak kijken, ze zijn erg 
betrokken. Ik trek daar veel tijd voor uit en het 
team hier is daar ook op ingespeeld. Wij doen 
het hier echt met z’n allen.”

ZUIVER
Jansen Carrosseriebouw bouwde zo een unieke 
marktpositie in Europa op, want er zijn op deze 
schaal geen echte concurrenten. Dat is bereikt 
door specialisatie, durf, een nuchtere aanpak en 
een doordachte combinatie van traditionele en 
de meest geavanceerde middelen en mogelijk-
heden. Anders dan bij vele anderen vindt er 
geen handel, geen verkoop van auto’s plaats; 
Jansen richt zich alleen op restauratie, reparatie 
en constructie. Wel zo zuiver. Dat leidt tot de 
vraag hoe hun auto’s aan een kenteken komen. 
Want soms heeft een auto die zij bouwen 
bijvoorbeeld een oorspronkelijk Brits kenteken, 
maar vaak ontbreekt dat. “Oh, dat gebeurt heel 

willen ze een ‘prewar’ Alvis, Bentley of Riley met 
flink wat power. Want dat zijn stoere auto’s. Je 
moet er af en toe echt mee vechten, je wordt 
koud, krijgt het dan weer gloeiend heet en je 
wordt soms erg nat, maar dat is toch oneindig 
veel leuker dan al het comfort in eigentijdse 
sportwagens? Wij hebben een klant met een 
jaren dertig Alvis en hoe slecht het weer ook is, 
hij rijdt met de auto naar evenementen en terug. 
Er ging laatst een filmpje op Facebook rond over 
Engelsen die naast een onbetaalbare Bentley 
Blower een al even onbetaalbare Porsche Le 
Mans racewagen vervoerden. Kijk, dat vinden 
wij hier mooi, en onze klanten ook.”

COMMUNICÉÉR
Met name Bas Jansen en zijn collega Stefan …. 
kozen de laatste jaren nadrukkelijk voor speciali-
satie in het bouwen en restaureren van auto’s uit 
de jaren twintig en dertig. “Ik heb heel lang 
nagedacht over de vraag wat ik met onze spuiterij 
zou doen, want het heeft geen zin om zoiets aan 
te houden als je er onvoldoende werk voor hebt of 
als klanten voor een paar tientjes verschil naar 
een ander gaan. Datzelfde geldt voor onze 
vroegere specialisatie in bijzondere aanhangers. 
Door goed te plannen, veel te investeren in het 
opleiden van mensen en heel gericht te werken 
aan onze reputatie is er nu volop werk door met 
name restauraties. Je ziet voorin de grote hal dat 
wij ook af en toe nog speciale aanhangers 
bouwen, maar dan wel heel bijzondere. Dat dáár 
wordt een grote aanhanger voor paarden die zo 
licht mogelijk is, met wanden van composietma-
teriaal. Daarvoor werken we samen met een 
specialist en wij zijn de enige die diens lichte en 
oersterke plaatmateriaal mag gebruiken. In 
Engeland liep ik onlangs tegen een speciale open 
carrosserie aan van een vooroorlogse Rolls-
Royce. Niemand wist wat hij ermee aan moest, 
omdat het zonder chassis was. Ik heb die 
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auto uit Engeland of Duitsland halen, twee 
belangrijke markten, maar in het eerste geval 
blijkt vaak dat de interpretatie van goed, veilig en 
betrouwbaar afwijkt van die bij ons, en in het 
tweede geval zijn de prijzen vaak te hoog voor 
het gebodene. Bovendien staat Jansen er inmid-
dels om bekend betrouwbare auto’s van hoge 
kwaliteit te leveren. Duik je wat dieper in de 
materie, dan blijkt overigens niet alles altijd zo 
oud te zijn als het lijkt. Bas Jansen: “De laatste 
decennia zijn er grote aantallen Sedans uit de 
jaren dertig gesloopt en omgebouwd tot open 
auto’s. Dat is wel logisch, want veel Sedans 
waren weinig waard en vaak waren ze al door en 
door slecht en verrot. Inmiddels profiteren 
Sedans van de waardestijging van open auto’s. Ze 
zijn zeldzamer geworden, er zijn meer liefheb-
bers voor gekomen en dat is een goede ontwik-
keling. Soms worden ook Sedanmodellen van net 
na de oorlog omgebouwd tot open ‘special’. Die 
zijn nu natuurlijk inmiddels ook een jaar of 
zeventig oud, en van mooie Sedans is iets heel 
leuks te maken. Ze hebben dan een toekomst, 
terwijl ze in de decennia voor ons vaak roemloos 
op de sloop eindigden. Wij weten over het 
algemeen volop onderdelen te vinden. Er wordt 
ook steeds meer nieuw gemaakt, zoals verlichting 
en bijvoorbeeld banden. En de kwaliteit van 
construeren en allerlei recente producten is zo 
hoog, dat de auto’s nu altijd veel beter, veiliger en 
betrouwbaarder zijn dan ze vroeger waren. Toen 
stond je vaak met pech onderweg. Dat gebeurt 
nauwelijks meer. Dit maakt het ook makkelijker 
om zo’n auto even op zaterdag te pakken voor 
een ritje of wat boodschappen. Misschien mag je 
straks op sommige plaatsen vanwege de emissie 
de stad niet meer in, maar er blijft genoeg lol aan 
te beleven. En wij zijn een toekomstgericht 
bedrijf dat graag klassiek en modern mixt. Dus 
wij kunnen nog heel veel leuke auto’s bouwen en 
zo het leven van onze klanten kleurrijker maken. 
Wat zeg je, een prewar auto met elektrische 
aandrijving? Wij zeggen hier nooit nooit; wat 
kan, maken wij.”

gestructureerd”, zegt Bas Jansen, “elke auto in 
aanbouw laten wij schouwen door de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer. Die komen hier kijken, 
kunnen alles inspecteren. Wij vertellen exact wat 
we gaan doen en hoe wij dat willen gaan doen. 
Dan worden de cruciale onderdelen van “loodjes” 
voorzien en alles alvast gefotografeerd en in 
beeld gebracht. Is de RDW akkoord, dan 
bouwen we verder; moet het ánders dan doen we 
het anders. Daarna is de kentekenkeuring niet 
ingewikkeld meer. De RDW is voorzichtig 
geworden doordat er in het verleden veel 
gerommeld is met de originaliteit van auto’s. Er 
zijn compleet nieuwe Bugatti’s gebouwd waar 
mensen een oud kenteken op probeerden te 
krijgen. Dat kon zomaar een miljoen in waarde 
schelen. Wij zijn daarom maximaal transparant. 
Als je goed samenwerkt is dat het beste voor 
iedereen. Je moet ook bedenken dat originaliteit 
sowieso een probleem is bij oude auto’s. Maar 
weinig auto’s van tachtig jaar oud hebben nog 
hun originele motor. Nog helemaal niet zo lang 
geleden werd bij een restauratie alles dat nieuw 
kon worden vervangen ook echt vernieuwd. Nu 
proberen wij zoveel mogelijk origineel te houden. 
Dat is uitdagend en beter voor de waarde. Zo’n 
vooronderzoek doen we overigens bij elke auto, 
ook als deze van buitenlandse klanten is. Stel dat 
zo’n auto later aan ons land wordt verkocht, dan 
zit je altijd safe.”  

NIET ALLES IS WAT HET LIJKT
Auto’s van nu komen in Wesepe niet de werk-
plaats binnen, alleen klassieke. Ze worden 
gerestaureerd of gebouwd zoals dat ook in de 
jaren dertig had kunnen gebeuren. Voor een 
open Austin Seven moet u denken aan zo’n 
dertig à veertig mille, maar het bouwen van een 
grotere auto met power kan een tijdrovend traject 
zijn waar een forse investering mee gemoeid is. 
Er gaan al snel zo’n 1.500 manuren in zitten 
(à ca. € 75,- incl. btw per uur), plus de onderde-
len. Met zo’n auto ben je vervolgens op vrijwel 
elk evenement welkom, het rijplezier is immens 
en de afschrijving zeer beperkt. Je kunt ook een 

“Wij 
zeggen 

hier 
nooit nooit; 

wat kan, 
maken 

wij”
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Van die Insignia wordt vooral zakelijk veel 
verwacht. De Grand Sport vijfdeurs won al een 
AutoWeek multitest en de echte klapper moet 
de Sports Tourer worden. Wij Nederlanders 
houden immers van stationcars en de Opel 
Insignia Sports Tourer lijkt over alle 
ingrediënten te beschikken om inderdaad een 
verkoopknaller te worden. 
Bij de introductie van de grootste concurrent, 
de Volkswagen Passat, zei VW destijds 
nadrukkelijk de auto als ‘premium’ te 
positioneren. Opel gaf bij de presentatie van de 
Insignia juist aan dat het nieuwe model géén 
premium auto is. Ze wilden er wel een auto mee 
in de markt zetten die een alternatief voor een 
premiumauto kan zijn. Dan moet je kwaliteit en 
luxe weten te combineren met uitstraling en 
value for money. Wel, dat lukt aardig. De 
stationcar, Sports Tourer geheten, is groter dan 
bijvoorbeeld de Volvo V90 en Mercedes-Benz 
E-Klasse Estate. Opel heeft het in de Insignia-
brochure over Grote Klasse en met een lengte 
van vrijwel 5 meter is het inderdaad een joekel 
van een auto. In een stijlvolle kleur, zoals ‘ons’ 
Darkmoon Blue Metallic is het ook een auto 
waarmee je stijlvol komt voorrijden. Over 
kleuren gesproken: stel dat u wilt downsizen 
naar een ogenschijnlijk minder dure auto maar 
deze wel helemaal naar eigen smaak uitgevoerd 

Opel Insignia 
Sports Tourer Business Executive 2.0 CDTi

Succes 
verzekerd

wilt zien, dan kunt u via het Exclusive-
programma uw Insignia laten uitvoeren in 
werkelijk elke gewenste kleur. Dat is prijzig, 
maar verder zet Opel de Insignia echt scherp in 
de markt en ook de optieprijzen zijn, net als bij 
Ford overigens, gematigd. Daar kunnen andere 
merken een voorbeeld aan nemen. 

ZAKELIJKE RIJDERS
De testauto, een Business Executive-uitvoering, 
was voorzien van een al heel complete 
basisuitrusting en van nog een aantal opties, 
zoals de supergoede AGR gecertificeerde 
stoelen (indien mogelijk altijd kiezen!), mooie 
Brownstone lederen bekleding (€ 3.195,- incl. 
elektrische verstelling, goede massage, koeling 
en verwarming en meer), LED Matrix-
verlichting, alle denkbare veiligheidssystemen, 
een glazen panoramadak, 18” velgen en 
OPC-line bumpers en side skirts. Dat bracht de 
prijs op € 51.470,-. Dat is een heel bedrag, maar 
het is ook verdraaid veel auto voor het geld. 
Behalve wellicht de optionele automatische 
transmissie mis je dan eigenlijk niets. De 
Business Executive-modellen zijn speciaal voor 
zakelijke rijders bedoeld en bieden uitrusting als 
de Opel Eye-veiligheidsvoorzieningen (o.a. 
Active Lane Keep Assist, voetgangersdetectie, 
Automatic City Emergency Braking, 

Vele jaren achtereen was Opel het bestverkochte merk van ons land. 
Het verloor echter populariteit en marktaandeel doordat modellen 

onvoldoende aansloten bij de snel veranderende smaak van 
consumenten. De laatste tijd heeft Opel weer duidelijk de lijn 

omhoog te pakken en met modellen als de Astra, Karl, de nieuwe 
Insignia en een serie SUV’s kan verder succes niet uitblijven. 
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verkeersbordherkenning en het uitgebreide 
multimediasysteem Navi 900 Intellilink. Het 
Sports Tourer-programma begint dan bij de 140 
pk benzine versie van € 34.545,-; de diesels 
starten vanaf duizend euro meer (1.6 CDTi 110 
pk). Onze testauto is de krachtigste diesel met 
170 pk en die begint bij veertig mille. Diezelfde 
auto met 8-traps automaat is er vanaf € 44.245,-. 
Dat er bij Opel scherp op de kosten is gelet zie 
je aan details, zoals harde kunststof op enkele 
plaatsen en bijvoorbeeld een minder scherp 
beeld voor de camera’s. Maar verder maakte 
onze Insignia een uitstekende, goed afgewerkte 
indruk. En ach, het merk zegt toch zelf dat het 
niet ‘premium’ wil zijn? Het is een nuchtere 
auto die je verwent met standaard veel 
voorzieningen en met nette optieprijzen. Hij 

biedt veel ruimte, oogt goed en rijdt lekker. Het 
multimediasysteem van Opel wijkt af van 
andere door een opvallend rustig beeld met wat 
minder kleuren. Het werkt goed en snel. Ook 
hiermee is het merk up-to-date. En elke 
Insignia heeft standaard Opel OnStar met 
WiFi hotspot en altijd hulp of advies. Dat werkt 
super en is voor zakelijke rijders beslist een 
belangrijke toegevoegde waarde. Het is echt 
superprettig dat je bijvoorbeeld onderweg een 
adres kunt opvragen en het dan een minuutje 
later op je navigatiescherm ziet verschijnen!

RELAXED
Wie met de meetlat aan de slag gaat en naar 
concurrenten kijkt, zal zien dat er modellen zijn 
met nog wat meer binnenruimte. Maar 

Hij biedt 
veel ruimte, 
oogt goed 

en rijdt 
lekker
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z’n goede humeur niet en reageert meteen. Je 
kunt in 8.9 sec naar 100 km/u accelereren en wij 
verbruikten met redelijk wat snelwegritten 
gemiddeld 6 l/100 km. Dat is voor dit formaat 
netjes.

CONCLUSIE
Wie niet zoveel rijdt dat het leasen van een 
diesel zinvol is, maakt met de 1.5 benzine met 
140 of 165 pk een prima keus. In de Business 
Executive-uitvoering blijf je dan met wat opties 
onder de veertig mille en dan heb je aan de 
Insignia Sports Tourer een dijk van een auto. 
Die overigens subtiel onderstreept dat een 
goede stationcar ten opzichte van de vele SUV’s 
van dit moment onverminderd attractief blijft. 
Rij je meer, dan heb je voor circa € 55.000,- een 
170 pk sterke Insignia Sports Tourer automaat 
met alles dat ongeveer denkbaar is. Het enige 
dat ontbreekt is afwerking en materiaalkeus op 
Audi-niveau en een premium imago waarvoor je 
elders al snel twintig mille extra betaalt. 
Kortom, dit kan niet anders dan een succes 
worden. 

welbeschouwd kom je in deze Insignia nooit 
iets tekort. Je zit zowel voor- als achterin als de 
spreekwoordelijke vorst, het optionele 
panoramadak biedt ook voldoende hoofdruimte 
en lekker veel beenruimte. Om je heen is er 
volop bergruimte. Achterin kun je het ook met 
drie volwassenen lang uithouden. De 
laadruimte is erg lang (tot 1.638 liter inhoud!), 
de rugleuningen kantelen via een knopje 
achterin en, heel slim, Opel monteert een 
ledlampje dat op de grond aangeeft waar je 
onder de bumper je voet moet bewegen om de 
achterklep elektrisch te openen (optie, € 495,-). 
In de bagageruimte kun je echt veel 
vakantiebagage meenemen (tot 1.638 liter 
inhoud). Makkelijk: de klep kan ook vanaf de 
bestuurdersplaats bediend worden, inclusief de 
hoogteverstelling. De bagageruimte is ook goed 
toegankelijk en voorzien van een dubbele 
bodem, bevestigingsrails en sjorhaken. Niet 
genoeg ruimte? Met deze 170 pk diesel mag u 
een aanhanger trekken tot 1.950 kg. 
Opel heeft de Insignia Sports Tourer, zelfs in 
combinatie met de optionele 18 inch velgen (17 
inch is standaard), lekker comfortabel 
gehouden. Hij rijdt relaxed, is mooi stil, stuurt 
betrouwbaar, remt goed. De auto is een stuk 
lichter dan de vorige Insignia (tot zo’n 200 kg) 
en dat bekomt hem goed. Je legt er heel 
ontspannen ook langere afstanden mee af. In de 
verte hoor je dat je met een diesel op pad bent, 
maar rust overheerst. De motor heeft veel 
koppel en zelfs bij weinig schakelen verliest hij 

OPEL INSIGNIA SPORTS 
TOURER BUSINESS 
EXECUTIVE 2.0 CDTI

Benzinemotoren 140, 165 
en 260 pk, diesels 110, 

136 en 170 pk, 6-versne-
lingsbak, 6-traps of 8-traps 

automaat.
Lengte 4.986 mm, breedte 
1.863 mm, hoogte 1.483 

mm, massa vanaf 1.441 kg
2.0 CDTi: 125 kW/170 

pk, 0-100 km/u: 8,9 sec, 
trekgewicht 1.950 kg 

5,3 l/100 km, 139 g/km 
CO2, D Label

Prijs vanaf € 34.945,-, 
testauto € 51.470,-.

Leasetarief Opel Insignia 
Sports Tourer vanaf  

€ 678,-48 mnd/20.000 
km/jr. Leaseprijzen zijn 

berekend op basis van 48 
maanden en 20.000 km 

full operational lease.

Dit kan 
niet anders 

dan een 
succes 
worden
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Het stoere 
en man
ne lijke 

 uiterlijk 
 bewijst 

dat 
 schorten 
écht niet 

alleen 
voor huis
vrouwen 

zijn.

ALTIJD IN BEELD
Neem de 360fly cam HD 
camera mee op vakantie en 
film letterlijk íeder 
moment vanuit elke hoek. 
De camera heeft een 360 
graden zicht en kunt u 
zelfs meenemen in de zee 
of het zwembad. Tip: 
download de gratis app en 
deel de filmpjes meteen. 
Leuk voor thuisblijvers, want 
de filmpjes zijn zó realistisch dat 
het lijkt alsof u er zelf bij bent. 
€ 399,-, via www.fonq.nl

Zomer opgeschort
Het bedrijf BarrelQ staat bekend om 

hun barbecues gemaakt van 
olievaten. Dit leren schort past 

perfect bij zo’n robuuste barbecue, 
die trouwens ook te gebruiken is als 

vuurkorf. Heeft u geen BarrelQ? 
Niet getreurd: dit schort past perfect 

bij iedere barbecue. Het is met de 
hand gemaakt en beschermt tegen 

vonken en vetspetters. En het stoere 
en mannelijke uiterlijk bewijst dat 

schorten écht niet alleen voor 
huisvrouwen zijn. 

€ 99,-,  www.barrelq.com/nl

Handenspandiensten
De Antwerpenaar Jan Jacobs maakt alle producten die op 
zijn website te vinden zijn - oké, dat zijn er momenteel 
maar drie - zelf. Met zijn handen. Deze tuigleren 
muismat is gemakkelijk schoon te houden en vormt een 
chique toevoeging aan je bureau. En, net als alles van 
goed leer, wordt deze muismat na ieder gebruik een beetje 
mooier. Verkrijgbaar in de kleuren cognac en zwart. 
€ 29,-, www.jan-jacobs.be

GELUIDSWAL-HALLA
Zo vervelend: muziek luisteren in het vliegtuig terwijl de 
motor er keihard doorheen ronkt. De BOSE 
QuietComfort 25 koptelefoon is essentieel voor in 
lawaaierige ruimtes, want het apparaatje is 
in staat om al het geluid van buitenaf 
weg te filteren. Aan de zijkanten van 
de oorschelpen vindt u een 
schuifknop waarmee u de 
zogeheten noise cancelling-functie 
aan kunt zetten. Wegens 
veiligheidsredenen is er ook een 
aware-modus toegevoegd: die 
zorgt ervoor dat harde geluiden 
wel hoorbaar zijn.                         
€ 299,-, via www.mediamarkt.nl

BUON APPETITO!
Bespaar deze zomer op uitstapjes naar de Italiaan, want 

met de pastamachine van Jamie Oliver maakt u 
tagliatelle en spaghetti gewoon zelf. De duurzame 

machine is gemaakt van roestvrij staal en hartstikke 
makkelijk in gebruik: leg verse pastaplakken op het 
aparaat en draai aan de slinger. Nu alleen nog even 

oefenen op de saus en uw Italiaanse accent.  
€ 49,68, via www.bol.com
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De 
oordopjes 

van 
After- 
Shokz 

zitten niet 
ín uw oor, 

maar 
erop.

Zzzó handig
Vegan eten is hip. Het merk Fenz doet er nog 

een schepje bovenop en ontwikkelde een vegan 
rugzak. De waterdichte tas is gemaakt van 

gerecyclede petflessen en papier. Handig: door 
de rits in de vorm van de letter Z is de rugzak 
helemaal open te ritsen. Heeft er iets gelekt, 

dan kunt u de binnenkant dus makkelijk 
poetsen. Gaat de vlek er niet uit? Geen zorgen, 
want de rugzak kan gewoon in de wasmachine. 

€ 85-, via www.morethanhip.nl

BURGERS 
PERSEN

Is het uw beurt om te 
koken? Met de 

hamburgerpers van Inno 
Cuisinno maakt u makkelijk 

én snel hamburgers. Het 
werkt zo: meng gehakt met 
uw favoriete kruiden, doe 

het mengsel in de pers, 
draai de deksel erop en 
druk goed aan. Open 

vervolgens de pers en gooi 
de burgers in de pan. 

Smakelijk!
€ 24,95,  via www.bol.com

ÓP HET 
EERSTE GEHOOR

Het is even wennen, want de 
oordopjes van AfterShokz zitten 

niet ín uw oor, maar erop. U luistert 
de muziek dus als het ware met het 
botje dat voor uw oor zit. Handig 

voor op de fiets, want zo hoort u ook 
gewoon wat er om u heen gebeurt.
€ 119,95, via www.all4running.nl

VOOR HEM 
(EN HAAR)

Deze shampoo is vrij van dierproeven, 
parabenen en siliconen. Ideaal voor de 

verzorging van kort haar, mét een heerlijke 
citroen- en muntgeur. 

€ 20,-,  www.menssociety.com

KARTONNEN RADIO
Een radio van karton? Ja, écht. Is er niets leuks 

op de radiozenders, dan hangt u gewoon uw 
smartphone eraan. De radio werkt op batterijen 

en kan worden opgeladen met een adapter.
€ 34,95,  via www.fonq.nl
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Zoals wij bij de test van de Opel Insignia elders in dit magazine 
beschrijven, werd door Volkswagen de Passat bij zijn introductie 
nadrukkelijk als een premium auto gepresenteerd. Dat is hij op 
veel gebieden zeker, maar hij heeft nog altijd niet het imago om 
werkelijk serieus te kunnen concurreren met de fabrikanten die 

als premium merk al een reputatie hebben opgebouwd. 

Volkswagen Arteon Business R 2.0 TDI 110kW/150pk 7-DSG

De top 
in bijna alles
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Volkswagen probeerde het eerder ook met de 
Phaeton en de Passat CC, die eveneens 
enthousiaste berijders hadden maar te weinig 
mensen overtuigden om nu eens geen Audi, 
BMW, Mercedes-Benz, Volvo of Jaguar te 
kiezen. De Arteon is de nieuwe troef die daarin 
verandering moet brengen. Deze keer zijn de 
kaarten beter dan ooit.
Als je de Arteon rijdt en goed bekijkt, krijg je al 
snel een allesoverheersende gedachte: het lijkt 
wel een Audi A5 /A7 ‘Light’! Het Volkswagen- 
concern is niet bang om auto’s te bouwen die 
met elkaar concurreren, getuige de vele 
modellen van Audi, Seat, Skoda en Volkswagen 
die platforms en techniek delen en waarbij de 
value for money van de één soms groter is dan 
van de ander. Imago en uitstraling spelen 
immers ook een rol van betekenis. Dat geldt 
zeker ook voor de Arteon. Nuchter gezien is het 
een Passat ‘plus’: iets groter, dezelfde techniek, 
vrijwel hetzelfde interieur. Ofschoon 
Volkswagen-importeur Pon de Arteon 
concurrerend prijst, biedt een Passat voor 
minder geld veel van hetzelfde. Alleen, dat blijft 
‘gewoon’ een Passat en dit is een auto met de 
uitstraling van een klasse hoger. Gaat hij straks 
mensen die anders een Audi of een BMW 4-  
Serie zouden gaan leasen over de streep 
trekken? Dat wordt interessant om te volgen.

SCHERPE PRIJS
De Arteon, door VW zelf een Gran Turismo 
genoemd, heeft het met 5 cm verlengde Passat 
MQB platform zoals dat ook voor de Skoda 
Superb wordt toegepast. Hij is daardoor langer 
en ruimer, ook achterin. De auto oogt met zijn 
aflopende daklijn als een vierdeurs coupé, is 
laag en breed, en de diepe grille met daarin 
ledkoplampen versterkt de imposante 
uitstraling. Achter geen kofferklep als op een 
Sedan, maar een enorme achterklep vanaf het 
dak. Dat maakt de immense bagageruimte (van 
563 tot 1.557 liter inhoud) optimaal 
toegankelijk. De testauto is voorzien van de 
optionele sensorgestuurde bediening (€ 1.104,-) 
die in- en uitladen extra makkelijk maakt. 
Volkswagen realiseerde zich dat je klanten 
alleen bij de concurrentie weghaalt als naast de 
uitstraling ook de prijzen en uitrusting kloppen. 
Het is jammer dat het dashboard vrijwel gelijk 
is aan dat van de Passat, maar dat vergeet je snel 
als je de uitrusting ziet. Er is wel een klein 
verschil met de afwerking in Audi’s, waarin je 
qua materialen en finesse nog wat meer wordt 
verwend. Maar daar is de prijs ook naar. 
De Arteon Business R biedt een combinatie van 
veelgekozen opties en een iets sportiever 
uiterlijk. Op het moment van rijden en schrijven 

was de Arteon alleen nog maar leverbaar met de 
110 kW/150 pk TDI diesel met 7-traps DSG 
automaat, die ook in de testauto zit. Deze is er 
vanaf zo’n 43 mille. Eind dit jaar volgt een 
versie met 1.5 benzinemotor met 150 pk en 
cilinderuitschakeling, die goedkoper wordt (net 
onder de € 40.000,-) en er komen meer 
benzine- en dieseluitvoeringen. Nu al is de 2.0 
TSI met 206 kW/280 pk bestelbaar, waaraan 
later dit jaar ook nog een 140 kW/190 pk-versie 
wordt toegevoegd. De 2.0 TDI met DSG-
transmissie is op dit moment leverbaar met 
vermogens van 110 kW/150 pk en 176 kW/240 
pk. Een 190 pk diesel wordt eveneens later dit 
jaar verwacht. De sterkste uitvoeringen zijn er 
alleen met vierwielaandrijving. Elke Arteon-
uitvoering biedt ledkoplampen en 
-achterlichten, grootlichtassistent, 17 inch 
lichtmetalen velgen, Climatronic 
airconditioning, infotainment en verder Lane 
Assist, Park Distance Control met voor en 
achter parkeersensoren, Adaptive Cruise 
Control met Front Assist en City Emergency 
Braking. Naast de basisuitvoering zijn er de 
meer luxueuze Elegance, Elegance Business en 
de sportieve Business R. Die laatste biedt het 
navigatie- en multimediasysteem ‘Discover 
Media’, een digitaal instrumentenpaneel (Active 
Info Display), DAB+ radio, verkeersteken-
herkenning, rijprofielinstelling (Driving 
Profiles), donkerrode led-achterlichten en 
verwarmbare voorstoelen. Het uiterlijk kreeg 
aangepaste bumpers en sideskirts, 18 inch 
lichtmetalen velgen en donkergetinte zij- en 
achterruiten. Leder/Alcantara® R-Line 
stoelbekleding, speciale sierlijsten en een zwarte 
dakhemel maken het binnenin aangenamer. De 
testauto had ook nog een Advance pakket met 
onder meer een schuif-/kanteldak; Dynaudio 
geluidsysteem, elektrisch instelbare 
bestuurdersstoel met massage en memory,       
19 inch velgen, een Discover Pro multimedia-
systeem, een achteruitrij camera (had standaard 
mogen zijn) en een dynamische grootlicht-
assistent. Zo komen we aan € 58.217,-. Veel 
geld, maar voor zoveel auto en uitrusting ten 
opzichte van anderen toch een scherpe prijs. 

ECHT PREMIUM
Sommige van de voorzieningen zullen in de 
toekomst zeker ook op ‘eenvoudiger’ 
Volkswagens verschijnen, inclusief de Passat. 
De automatische afstandsregeling (Adaptive 
Cruise Control) houdt rekening met 
snelheidslimieten en/of route-informatie en de 
snelheid wordt hieraan automatisch aangepast. 
In files kan het tot stilstand automatisch 
remmen. De (optionele) dynamische 



Kom langs bij Mandemakers Keukens

Al meer dan 35 jaar zetten Ben en Stefan Mandemakers de trend en zijn zij toon-
aangevend op het gebied van keukendesign. Naast de eigen Mandemakers collectie en 

Mandemakers individual, voert Mandemakers Keukens ook de topmerken Barletti, 
SieMatic en de exclusieve vtwonen collectie. Keukens van Mandemakers zijn in alle 
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mandemakers.nl of bel 013 58 33 080. 

Donec
· Greeploze keuken
· Hoogglans gelakt front
· Composieten werkblad in betonlook
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€ 9.900,-
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Hét huis van Keukens
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ritten, de motor reageert snel, de transmissie ook. 
De hele rijbeleving is al met al beslist premium.

CONCLUSIE
Herbert Diess, bestuursvoorzitter van 
Volkswagen, noemde de Arteon ‘het meest 
opwindende project in het recente verleden’. 
Volkswagen heeft inderdaad nooit eerder zo’n 
‘sexy’ auto gebouwd. Hij oogt indrukwekkend, 
biedt door zijn enorme wielbasis van 2,84 meter 
meer ruimte dan zijn concurrenten en rijdt 
hoogst aangenaam. Wij zouden ’m lekker 
kiezen met een benzinemotor met automaat; je 
moet veel kilometers per jaar rijden om de extra 
kosten van de dieselmotor eruit te halen. Het is 
al met al een uitstekende entree in het premium 
segment, dichter bij de roos dan zelfs de 
Phaeton ooit was. Wie zo tussen de 50 en 60 K 
een nieuwe auto zoekt, dient zeker te gaan 
proefrijden. Met de opmerking ‘ik rijd een 
Arteon’ slaat u vervolgens nooit een slecht 
figuur. Omdat de auto op zoveel punten scoort, 
komt het imago vanzelf wel.  

bochtenverlichting past op basis van het 
navigatiesysteem de verlichting in de bochten al 
aan voordat de auto de bocht daadwerkelijk 
wordt ingestuurd. Wanneer de bestuurder onwel 
wordt of te lang niet oplet, remt Emergency 
Assist de Arteon niet alleen af, maar het systeem 
stuurt de auto ook automatisch naar de meest 
rechtse rijstrook – als het verkeer dat toelaat. Het 
infotainmentsysteem Discover Pro met 9,2 inch 
glazen scherm is ook door middel van hand-
gebaren te bedienen. Alleen jammer dat het 
geluidsniveau niet met een draaiknop, maar met 
drukken naast het touch screen moet worden 
geregeld en dat vette vingers op het glas al heel 
snel iets van de kwaliteitsbeleving weghalen. 
Maar ga je rijden, dan voelt de Arteon beslist 
‘premium’ aan. Hij is lekker stil en dankzij de 
adaptieve onderstelregeling is ook, in combinatie 
met 19 inch velgen, een prima veercomfort te 
kiezen. De auto heeft drie voorgeprogrammeerde 
rijmodi (Comfort, Normal en Sport), maar de 
schokdemping kan ook nog helemaal naar eigen 
smaak worden ingesteld. Bijzonder. Dat geldt 
zeker ook voor de ruimte in de auto. Hij oogt 
laag, maar je zit zowel voor- als achterin als een 
vorst, zelfs als je twee meter lang bent en met je 
benen over elkaar wilt zitten. Hier is het ook 
achterin tijdens lange ritten uitstekend uit te 
houden. De 150 pk zijn voldoende voor vlotte 

VOLKSWAGEN ARTEON 
BUSINESS R 2.0 TDI 
110KW/150PK 7-DSG

Benzinemotoren 150, 190 
en 280 pk, diesels 150, 
190 en 240 pk, 7-traps 

DSG automaat.
Lengte 4.862 mm, breedte 
1.871 mm, hoogte 1.427 

mm, massa vanaf 1.543 kg
2.0 TDI: 110 kW/150 pk, 

0-100 km/u: 9,1 sec, 
trekgewicht 2.000 kg 

4,4 l/100 km, 114 g/km 
CO2, B Label

Prijs vanaf ca € 40.000,-, 
testauto € 58.217,-.

Leasetarief Volkswagen 
Arteon TDI vanaf € 785,- 
48 mnd/20.000 km/jr.

Leaseprijzen zijn berekend 
op basis van 48 maanden 

en 20.000 km full 
operational lease.

Het systeem 
stuurt de 
auto ook 

automatisch 
naar de 
meest 
rechtse 

rijstrook
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MAUVE: KUNST ÉN ETEN
Vernoemd naar de Nederlandse 
kunstschilder Anton Mauve ligt in 
Laren aan de Brink het restaurant 
Mauve. De plek is al een tijdje open, 
maar onlangs werd de menukaart én 
het interieur van de oude Saksische 
boerderij vernieuwd. Je kunt hier 
terecht voor goeie koffie, verse vis en 
wereldse maaltijden. 

Open: vanaf 10 uur,  www.mauve.nl

Eik-punt
Sleutelbakjes, haakjes of lades: het werkt 

gewoon niet. Grote kans dat u uw sleutelbos 
alsnog kwijtraakt. Met deze ‘stekkerdoos’ is 

dat bijna onmogelijk. Bevestig de 
sleutelhanger in de vorm van een stekker aan 

uw bos en steek die bij thuiskomst in het 
houten stopcontact. De hanger en houder 

zijn gemaakt van massief eikenhout.  
€ 55,-,  via www.fonq.nl

TELEFOONGEMAK
Handig voor in de auto, maar ook gewoon voor 

aan uw bureau of nachtkastje. Klem de 
Kikkerland-telefoonstandaard aan het gewenste 
object en zet uw telefoon in de flexibele houder. 
Zo leest u makkelijk de digitale krant, kijkt u 

een serie in bed of laat u zich snel naar uw 
bestemming navigeren. 

€ 18,70,  via www.bol.com

TYPISCH!
Apple-toetsenborden zijn vaak erg plat. De Woodcessoires 

EcoTray is een houder van walnotenhout die ervoor zorgt dat 
uw toetsenbord wat minder vlak ligt: dat typt een stuk 

comfortabeler. De houder fungeert ook als opbergruimte 
voor kleine spulletjes. Geschikt voor het Apple Magic 

Keyboard (niet meegeleverd). 
€ 59,99,  via www.kloegcom.nl

KLEURRIJK JASJE
Schijnt de zon? Laat je auto dan een keertje in de garage 

staan en steel de show met een fiets van het oer-Hollandse 
merk Union. De bestaande modellen zijn in een fris en 

kleurrijk jasje gegoten. 
Vanaf € 399-, www.union.nl

Pittige kit
Gek op pittig eten? Kweek dan uw eigen 
pepers met de set van Grow It. Als u geen 
groene vingers heeft, is dat geen probleem. 
Het setje bevat alles wat u nodig heeft, 
inclusief een handig boekje vol tips. 
€ 15,95,  via www.living.nl

HOT-
SPOT
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SMEERPOETS
Steek het apparaatje in het stopcontact en zet 
uw voet eronder. De rest gaat vanzelf, want de 
schoenenpoetser van Balvi begint automatisch 

te poetsen zodra er een schoen in de buurt 
komt. Uw stappers worden niet alleen 

superschoon, ze worden ook voorzien van een 
beschermend laagje dankzij de 

schoensmeerdipsenser. 
€ 179.-,  via www.gadgethouse.nl

Sweet music
Op 10-11 verschijnt Dolce Duello, het nieuwe 

album met barokaria’s van de Romeinse 
mezzosopraan Cecilia Bartoli en de  

Argentijnse celliste Sol Gabetta. 

COGNACJE 
DRAAIEN

Dit glazensetje is speciaal ontworpen om cognac uit te 
drinken. Waarom? De vorm zorgt ervoor dat het glas 
perfect in de hand ligt en makkelijk draait. Door die 

beweging komt de volle geur vrij en wordt de smaak van 
de drank gestimuleerd. 

€ 40,-,  via www.misterdesign.nl

De 
schoenen-

poetser 
begint 

automa-
tisch te 
poetsen 
zodra er 

een schoen 
in de 
buurt 
komt.

SNOEIEN 
SINDS 1965

Hendrik Jan is een oer-Hollands en eigentijds merk, met 
een vleugje van toen, dat tuinieren makkelijker en leuker 
maakt. Kijk op www.hendrikjan.nl voor meer info. Deze 

complete driedelige Hendrik Jan-snoeiset bestaat uit: 
snoeizaag van 20 cm, snoeischaar (max. Ø18 mm) met 
pa pe gaai en bek voor precisiewerk en takkenschaar met 

aambeeld (max. Ø34 mm).

LEZERSACTIE: 
Persoonlijk mag 2 exem-
plaren van Dolce Duello 

weggeven. Kans maken op 
dit album? Mail dan voor 
15-12 naar marketing@

jentautolease.nl

LEZERSACTIE: 
Persoonlijk mag 3 

exemplaren van deze snoei-
set weggeven. Kans maken? 

Mail dan voor 15-12 naar 
marketing@jentautolease.nl



Deze 
zwarte set 
- compleet 

met knipper, 
asbak en 
koker - 

biedt plaats 
aan vijftig 

sigaren.
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Maass Meal Station: 
driemaal is scheepsrecht
Bij Maass Meal Station zijn de lekkerste én 
gezondste gerechten met biologische en 
seizoensgebonden ingrediënten verkrijgbaar. De 
slogan spreekt boekdelen: ‘Food for a good mood ’. 
Extra mooi dus dat de ‘keten’ onlangs een derde 
vestiging in Amsterdam opende. Let wel: u 
bestelt vooraf via de website en even later kunt u 
een smaakvolle salade, sandwich of snack 
ophalen in de winkel. Wilt u het huis niet uit? 
Geen ramp, ze bezorgen ook.  
Open: 10-22 uur, www.maassmealstation.nl

WASSERMUSIK
Koppel de speaker van Ultimate Ears met 
bluetooth aan je telefoon of computer en 
luister muziek op het strand, in bad of 

tijdens een feestje. Heeft er iemand bier 
geknoeid of is de speaker in bad gevallen? 

Geen zorgen: want het boxje - mét 
verrassend goed geluid - is geheel 

waterdicht en dus ook makkelijk af te 
spoelen onder de kraan. 

€ 99,99, www.ultimateears.com

ROOKGENOT
In deze fraaie en uiterst stijlvolle humidor 

blijven uw sigaren op smaak en kunt u 
gemakkelijk de luchtvochtigheid bewaken. 

Deze zwarte set - compleet met knipper, asbak 
en koker - biedt plaats aan vijftig sigaren.  

€ 94,95, via www.thegentssociety.nl  

HOT-
SPOT
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Gem. brandstofverbruik: 4,4 – 4,6 l/100km, 22,7 – 21,7 km/l. CO2 uitstoot: 113 – 120 g/km

Kia is een van de snelst groeiende automerken ter wereld. In 2016 vonden al meer 
dan drie miljoen Kia-modellen hun weg naar klanten. Een weerspiegeling van ons 
zeer concurrerende aanbod van modellen, die ontworpen zijn om te voldoen aan de 
wensen van de meest veeleisende automobilisten. Kenmerkend voor elke Kia zijn  
het onderscheidende design en de hoge kwaliteit, met de zekerheid van onze unieke 
7 jaar garantie. Onze modellen zijn altijd uitgerust met de nieuwste technologieën  
en veiligheidsvoorzieningen. En, bij Kia geloven we in ‘The Power to Surprise’. Daarom 
nodigen wij u uit om te ontdekken wat Kia u te bieden heeft. Laat u verrassen en 
ontdek meer op de Kia stand tijdens het Fleet Management Event, of bezoek Kia.com.

Kia. Verrassend aantrekkelijk.

Kia Zakelijk. 
Uw partner in business.
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E N H A N C E D  BY  G E R M A N  T EC H N O LO G Y

De meest ervaren 
winterexpert!

De WinterContact™ TS860.

 › Cool Chili™ zorgt voor maximale remprestaties onder 
alle winterse omstandigheden 

 › Liquid Layer Drainage™ vermindert de remweg op 
gladde wegen 

 › Snow Curve+ technology zorgt voor veilige handling 
op besneeuwd wegdek
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Jansen in Wesepe 
bouwt klassiekers om 

echt te gebruiken

Monique Schepers van Van Mossel Autoschade Groep over het 

ONTZORGEN VAN KLANTEN 

Rij-impressies van: 
• Ford Fiesta Titanium 1.0
• Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDT
• Volkswagen Arteon 2.0 TDI
• Volvo XC60 T8
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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 € 55.680 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

NEW XF SPORTBRAKE

Maak kennis met de nieuwe Jaguar XF Sportbrake. Geïnspireerd door het prachtige 
design van de XF sedan en met meer veelzijdige ruimte. Met een indrukwekkend 
grote bagageruimte en uitzonderlijk veel beenruimte wordt zijn unieke stijl nog 
aantrekkelijker. Dankzij het brede motorenaanbod, waaronder een 2.0 liter Ingenium 
turbodiesel met 120 kW/163 pk of een 2.0 liter Ingenium turbo benzinemotor 
met 184 kW/250 pk, past de XF Sportbrake perfect bij uw actieve lifestyle. 
De XF Sportbrake is beschikbaar vanaf € 55.680.

jaguar.nl

RUIMTE ACHTER 
RIJPLEZIER VOOR

NEW XF SPORTBRAKE VANAF € 55.680

P01310_JGNL_XFSB_F&B_210x297_Persoonlijk_RZ.indd   1 21.09.17   16:35
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