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Edito

Beste lezer,
Mijlpalen zijn belangrijk voor een bedrijf. Het zijn immers referentiepunten
die de verwezenlijkingen van het verleden in de verf zetten, maar die
daarenboven ook lanceerplatformen zijn voor wat de toekomst gaat
brengen. Daarom ben ik opgetogen en fier dat ik bij het begin van dit nieuwe
jaar het edito van de 40ste Automotions mag schrijven. Want ons magazine
was altijd een mooie weerspiegeling van de groei die we - samen met u
- gerealiseerd hebben. Van relatief kleine speler in de fleetmarkt - 21 jaar
geleden ondertussen - naar een volwassen leasebedrijf dat altijd het verschil
gemaakt heeft met een persoonlijke service.
Vooral het afgelopen jaar zijn we exponentieel gegroeid, onder andere
door de overname van Leasense. Daardoor hebben we nu niet alleen een
vloot van 12.750 voer tuigen maar is onze exper tise ook groter geworden
door de injectie van knowhow in een markt die we voordien niet kenden,
die van de servicecontracten. En knowhow is nét de troef die het verschil
maakt in een dienstensector als de onze. Met een fiscaliteit die er niet
eenvoudiger op wordt en een spectrum van mobiliteit dat steeds breder
gaat, zijn wij voor u de referentie die de mobiliteit van uw bedrijf in goede
banen leidt. In die mobiliteitsmix blijft de auto in de meeste bedrijven
de hoofdrol opeisen. Daarom vonden we het wel een leuk idee om u
in deze periode van het Autosalon - geheel binnen het thema van deze
jubileumeditie - de 40 belangrijkste fleetnieuwigheden voor te stellen.
Hebt u last van keuzestress wanneer u het Salon bezoekt? Zoals steeds,
staan we klaar om u te begeleiden bij de uiteindelijke keuze!
Laat ik besluiten met u een schitterend 2018 te wensen!

Jan Deknuydt
Algemeen directeur

NEWS

J&T Autolease levert
negenhonderdste leasefiets
Na de integratie van Leasense in het voorjaar van
2017 klinkt de vraag van J&T Autolease-klanten naar
alternatieve mobiliteitsoplossingen alsmaar luider.
Vooral de leasefiets is duidelijk aan een opmars
bezig, zopas werd het inmiddels 900e exemplaar aan
de man gebracht.
J&T Autolease wordt de voorbije maanden alsmaar
vaker geconfronteerd met vragen naar leasefietsen,
vragen waar de leasemaatschappij maar wat graag een
antwoord op zoekt. “We zijn eigenlijk begonnen met
die fietsenservice op vraag van een van onze klanten,
BASF, die op dit moment ook het grootste deel van
die zeshonderd fietsen leaset”, ver telt Dirk Dur y,
accountmanager van J&T Autolease. “Zij waren met hun
management- en poolwagens al klant bij ons en hebben
dan een tender uitgeschreven voor leasefietsen, ook
naar ons.”
En J&T Autolease zou J&T Autolease niet zijn als het
niet naar een oplossing zou zoeken en dus begaf de
leasemaatschappij zich op het op dat moment nog
onbekende terrein van de leasefietsen.“Op basis van die
vraag van BASF hebben we dan samen met B2Bike een
aanbod uitgewerkt. Zij ondersteunen ons en het bedrijf
in kwestie bij het uitbouwen van een fietspolicy en het
opnemen van fietsen in vloot, iets dat zij trouwens ook
doen bij andere bedrijven die een fiets bij ons leasen.”
AANPAK SLAAT AAN
Ondertussen beheert J&T Autolease al 974 fietsen, die
grotendeels volgens eenzelfde pakket worden geleased.
Zo worden de tweewielers geleased over een periode
van 36 maanden, met onderhoud (in light of heavyversie
naargelang gebruik) en een verzekering voor diefstal. Die
is trouwens aangepast naargelang het soort fiets. J&T
Autolease biedt immers drie fietstypes aan: gewone fietsen,
elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u
en de zogenaamde speed pedelecs, elektrische fietsen
met ondersteuning tot 45 km/u. “De fietsen worden
ook allemaal berekend aan zestien procent restwaarde.
De insteek is dat fietsen na de leaseperiode van drie jaar
worden overgenomen door de klant”, laat Dury weten.
Enkele bedrijven zijn reeds in de voetsporen van BASF
getreden en hebben reeds bij J&T Autolease geïnformeerd
naar fietsen. De leasemaatschappij werkt dan een voorstel
op maat uit en begeleidt u trouwens gedurende het
hele proces, van het opstellen van een fietspolicy tot de
daadwerkelijke uitrol van het project. Daarenboven kan
J&T Autolease ook rekenen op een uitgebreid netwerk
van 50 fietsenwinkels zodat u altijd een fietsenmaker in
de buurt hebt.
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Promotie

Jaguar Land Rover

Geen betere manier om het nieuwe jaar te beginnen
dan met een nieuwe leasewagen. Jaguar Land Rover en
J&T Autolease sloegen dan ook de handen in elkaar voor
een niet te missen promo. Als u tussen 01/01/2018 en
31/03/2018 een Jaguar of Land Rover bestelt, krijgt u maar
liefst 1.500 € gratis optiebudget, uiteraard te combineren
met fleetkorting.
Nog niet overtuigd? Dan kan u een testrit met de wagen
maken. Klanten en bestuurders kunnen dit via J&T Autolease
heel eenvoudig reserveren. Deze leasemaatschappij neemt
dan contact op met JLR en reserveert een wagen wanneer
het u het best uitkomt.

You drive it. You define it.

Afgebeeld voertuig met opties

B Y

H Y U N D A I

Stijl is een kwestie van jezelf te blijven, altijd en overal. Kijk naar de All New Hyundai KONA
en je weet wat we bedoelen. Hij is eigenzinnig en karaktervol. Hij straalt één en al vertrouwen
uit. En hij is uitgerust met vele innovaties zoals Smart Device Integration voor perfecte
connectiviteit en state-of-the-art LED-lampen. De turbo benzinemotor met 177 pk en
vierwielaandrijving tovert altijd een glimlach op je gezicht, waar je ook heen trekt.

Ontdek de All New KONA bij je Hyundai verdeler
en sla een nieuwe weg in.

5,2 - 6,7 L/100KM • 117 - 153 G CO2/KM (NEDC)
JAAR

WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai
verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503
3947 0081 - BIC GKCCBEBB Niet contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

SALON

40
van de

FLEET
STERREN

BRUSSELS
MOTOR SHOW
Veertig edities van Automotions vragen natuurlijk om
veertig verschillende wagens uit het Salon van Brussel. Het
belooft alvast een interessante editie te worden voor de
fleetrijder dankzij de focus op alternatieve aandrijvingen en
de extreme groei van het SUV-segment.
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1

BMW X2

Deze X2 beleeft zijn Europese première in Brussel. Deze dynamischere en jongere variant bouwt voort op het succesrecept
van zijn grotere broers X4 en X6 en moet punten scoren in
het boomende segment van de compacte SUV’s.

3

MINI Cooper S E Countryman ALL4

Ook MINI gaat aan de stekker met deze Cooper S E Countryman
die in Brussel zijn Europese première beleeft. Deze plug-in Mini
krijgt de aandrijflijn van de BMW 225 xe Active Tourer, goed voor
een op papier elektrisch bereik van 42 km.

5

Audi A7 Sportback

Er zijn weinig wagens die de vorm van een Gran Turismo zo
mooi belichamen als de Audi A7 Sportback. Zo krijgt hij tot 39
rijbijstandssystemen om de taak van de bestuurder te verlichten, en kan hij bovendien helemaal zelfstandig parkeren.

7

2

BMW i3 en i3S

BMW’s kleine elektrische wagen kreeg tijdens het Salon van
Frankfurt een upgrade die het Belgische publiek voor het eerst
in Brussel kan bewonderen. Meer nog, de i3 kreeg er met de
i3S een sportief broertje bij. Beide wagens krijgen een batterij
van 33kWh, een vooruitgang van 8kWh.

4

Audi A8

Met de A8 brengt Audi zijn vlaggenschip mee naar Brussel. En
die is autonomer dan ooit. De Traffic Jam Pilot neemt in files tot
een snelheid van 60 km/u de bediening over van de bestuurder.
Hierdoor kan hij zelfstandig remmen, vertrekken, optrekken en
zelfs bochten nemen.

6

Volkswagen Tiguan Allspace

Met de Tiguan Allspace vult VW de leemte tussen de Tiguan
en de Touareg. Hij krijgt een 215 mm langer koetswerk en 109
mm langere wielbasis dan zijn kleinere broer, en is optioneel
uitgerust met 7 zitplaatsen.

Volkswagen Polo

Mitsubishi Eclipse Cross

8

Volkswagen vernieuwde zijn Polo en maakte het model groter
dan ooit (nu al groter dan een Golf IV). Dankzij het nieuwe
platform is de Polo ook technologischer dan ooit. Front Assist,
Blind Spot Detection en Adaptive Cruise Control zijn allemaal
beschikbaar op de VW.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

9

Ook in Zuffenhausen zetten ze al enige tijd in op hybridewagens. Deze Panamera Turbo S E-Hybrid heeft een grote batterij
(14,1 kWh), maar wordt niet als plug-in hybride gezien omdat
zijn uitstoot boven de 50 g CO2/km zit (56).

De Eclipse Cross is het eerste nieuwe model in jaren voor
Mitsubishi. Deze nieuwe SUV coupé zet in op smartphonebediening en krijgt een, en dit zijn de woorden van de constructeur zelf, polariserende achterkant.

Porsche Cayenne
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In Brussel kan het publiek het nieuwe gamma van de Cayenne
ontdekken, dat recent nog werd opgefrist. Zowel de V6, S
en Turbo kan u terugvinden op de stand van de Duitse
constructeur.
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Hyundai Kona

Crossovers zijn hot, en dat weten ze bij Hyundai maar al te
goed. De Koreanen stellen in Brussel de Kona voor, een kleine
SUV uit het B-segment volgestouwd met connectiviteitsoplossingen en rijhulpsystemen.
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Toyota Land Cruiser

Toyota brengt de nieuwe versie van zijn werkpaard, de Land
Cruiser, mee naar Brussel. De wagen beleeft in Brussel zelfs zijn
Belgische première.

15

Lexus LS 500h

Ook het vlaggenschip van Lexus, de LS 500, beleeft zijn
Belgische première in Brussel. En luxe is nog altijd een van de
sleutelwoorden: denk maar aan origami-elementen aan de binnenkant van de portieren en hoogwaardige houtsoorten.
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Jeep Compass

Momenteel worden er 1,6 miljoen compacte SUV’s per jaar
verkocht in Europa, een cijfer dat in 2020 naar 2 miljoen
groeit, en waar Jeep maar wat graag een graantje van meepikt.

19

Dacia Duster

De Duster begint aan zijn tweede generatie. Voor de gelegenheid stoft Dacia zijn budget-SUV grondig af, de vernieuwde
Duster pakt onder meer uit met een opgewaardeerd interieur,
een minder onbehouwen look en nieuwe comfortsnufjes.
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Hyundai Ioniq

De Ioniq is de scherpst geprijsde plug-in op de markt, maar
heeft toch een uitgebreid standaardpakket met automatische
airco, keyless go, navigatie en een actieve cruise control. Indien
de wetgever de minimale batterijcapaciteit verlaagt, blijft hij ook
100% aftrekbaar.
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Toyota Yaris Hybrid

Na zes dienstjaren begon de leeftijd toch wat door te wegen bij
de Toyota Yaris.Toyota kwam dit jaar dan ook met een grondige
facelift. En met succes. Als een van de meest betaalbare hybrides op de markt is de Yaris een van de verkoopstoppers van de
Japanse constructeur.
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Volvo XC40

De Volvo XC40 zal de kortste weg naar Brussel moeten afleggen. De wagen wordt immers in Gent gebouwd. De compacte SUV krijgt standaard vierwielaandrijving en een luxueus en
praktisch interieur.
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Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa geeft de snelste versie van zijn eerste SUV ooit een Belgische
première op het Salon van Brussel. Deze Alfa kan alvast serieuze
adelbrieven voorleggen. Met een tijd van 7 minuten en 51 seconden is hij bijvoorbeeld de snelste SUV ooit op de Nurburgring.
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Fiat Tipo

De Tipo is een van de succesnummers bij Fiat, goed voor maar
liefst 25% van de verkoop in ons land. In Brussel presenteren
de Italianen twee nieuwe uitrustingsniveau’s, de Tech Edition en
S-Design, beschikbaar op de Hatchback en Station Wagon.
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Ford EcoSport

Ford toont zijn compacte SUV, de EcoSport, in Belgische première in Brussel. Die moet het hebben van een veelzijdiger en terreinvaardiger karakter en geavanceerde technologieën. Zo krijgt
hij voor het eerst Ford’s intelligente vierwielaandrijving (Ford
Intelligent AWD).
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Peugeot Partner Tepee Electric

Met de elektrische Partner Tepee wil Peugeot de voordelen van
het model (ruimte en moduleerbaarheid) combineren met een
volledig elektrische aandrijving. Op papier perst u 170 km uit deze
elektrische wagen.

25

Nissan Qashqai

Nissans succesvolle crossover is ook weer van de partij in
Brussel.Vanaf 2018 is deze Qashqai verkrijgbaar met ProPILOT,
wat voor deze crossover de eerste fase inluidt naar volledig
autonoom rijden.

27

Mercedes CLS coupé

De CLS beleeft in Brussel zijn Europese première. En daar hoort
ook een nieuwe generatie 3 liter zes-in-lijn motoren bij, met 286
of 340 pk in dieselversie en 367 pk voor de benzine. Die laatste
maakt bovendien gebruik van een geïntegreerde elektromotor
die 250 extra Newtonmeters en 16 pk’s in de balans werpt.
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Peugeot 3008

Een nieuw model is niet te zien op de Peugeot-stand, maar
met de 3008 hebben ze wel nog altijd een topper in de rangen.
De wagen werd vorig jaar gelanceerd en schopte het meteen
tot Europese wagen van het jaar.
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Ford Fiesta ST

Ook de Fiesta ST die vanaf de zomer in de showroom staat is
van de partij. Deze hot hatch krijgt een 200 pk sterke 1.5 liter
driepitter onder de motorkap. Hierdoor blijft de CO2-uitstoot
beperkt tot 114 g/km.

24

Suzuki Swift

Vorig jaar viel de Swift in Brussel onder geen enkele vorm te
bespeuren, maar de in mei gelanceerde wagen staat nu wel
op de stand van de Japanners. De Swift valt alvast op door
zijn kleinere afmetingen die hij weet te combineren met meer
binnenruimte.

26

Nissan LEAF

De LEAF, een van de meest verkochte elektrische wagens ter
wereld, beleeft in Brussel zijn Europese première. De wagen
krijgt een batterij van 40 kWh en legt de focus op meer autonomie, meer connectiviteit en meer veiligheid.

28

Mercedes S-Klasse

Zowel de gewone S-Klasse als de coupéversie staan in Brussel als
Belgische première. Beide staan opnieuw een stapje verder op
het gebied van autonoom rijden, met onder meer een nieuwe
actieve stuur- en spoorassistent.

30

Opel Insignia

Met de nieuwe Insignia presenteerde Opel afgelopen jaar de
tweede generatie van zijn vlaggenschip. In Brussel kan u de
wagen als Sports Tourer (break), Grand Sport (berline) en
Country Tourer (verhoogde break) bewonderen.
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Opel Grandland X

De Grandland X is de laatste telg uit Opels SUV-familie
(bekend als X-gamma). Met deze wagen wil de Duitse constructeur meespelen in het grootste SUV-segment, dat van de
compacte SUV’s.

33

Skoda Karoq

Deze Skoda Karoq stuurt de Yeti op pensioen. De Karoq imponeert vooral dankzij zijn 1.810 liter aan kofferruimte, liters die u
optimaal kunt benutten met dank aan de individueel verschuifbare
(en zelfs verwijderbare) VarioFlex-achterzetels.

35

Range Rover Velar

Esthetisch leunt de Velar dicht aan bij de Range Rover Sport. De 4,8
meter lange SUV trekt echter een nog sportievere kaart, ten koste van
een rasechte 4×4-look. Onder de motorkap kan u dan weer kiezen uit
vier - en zescilinders met een vermogen van 180 tot 300 pk.

37

DS 7 Crossback

De DS7 Crossback is het eerste model van de constructeur
dat geen afgeleide is van een Citroën-model. Momenteel lust hij
enkel diesel en benzine, maar een plug-invariant zit in de pijplijn.

39

Kia Stonic

De Stonic is Kia’s sprong naar de populaire crossovermarkt.
Zijn naam is trouwens een samentrekking van Speedy en Tonic.
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Seat Arona

Ook Seat heeft een vertegenwoordiger op de hyperconcurrentiële markt van de compacte SUV’s. Voorlopig drinkt de
Arona enkel benzine en diesel, al volgt er vanaf midden volgend
jaar een 1.0 TGI-motorisatie op aardgas.

34

Jaguar E-Pace

De Jaguar F-Pace krijgt er een kleine broer bij. Die zal E-Pace
gaan heten, en is eigenlijk gebaseerd op de Evoque van zustermerk Range Rover. Dat betekent dus ook dat het de eerste
voorwielaangedreven Jag wordt sinds de X-Type.

36

Citroën C4 Cactus

Kort samengevat zou u kunnen stellen dat de gefacelifte C4 Cactus volwassen geworden is.Weg zijn de opvallende airbumps aan de zijkant en de
zwarte strip achteraan.Toch is er ook goed nieuws: de middenklasser krijgt
een revolutionaire Progressive Hydraulic Cushions-ophanging.

38

Renault Captur

Renault gaf zijn populaire Captur recent een facelift. Naast de visuele
update springt vooral de surplus aan technologie in het oog, met een
dodehoekwaarschuwing, een achteruitrijradar en een automatische
parkeerhulp (op de hoogste uitrustingsniveaus, welteverstaan).

40

Kia Optima SW PHEV

Kia’s werkpaard is nu ook beschikbaar in plug-in versie. De grote batterij zorgt voor een elektrisch rijbereik van 62 kilometer en zo levert hij
genoeg kWh per 100 kilo om erkend te worden als volwaardige plug-in
hybride. Ook na 2020 zal hij dus fiscaal voordelig blijven.

GO EXPLORE THE BUSINESS

NIEUWE JEEP® COMPASS
NEEM CONTACT OP MET UW JEEP® BUSINESS CENTER VOOR
MEER INFORMATIE OF EEN FLEET OFFERTE OP MAAT.

(L/100 KM) : 4,4 - 6,9 NEDC

(G/KM) : 117 - 160 NEDC

V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR: Brussel. KBO: 0400.354.731.
IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [KB 19/03/04]: www.jeep.be. Jeep® is een gedeponeerd handelsmerk van FCA US LLC.

11

FLEET

Veertig onmisbare
fleet tips
Deze 40ste editie van Automotions konden we natuurlijk niet afwerken zonder veertig fleet tips voor
het nieuwe jaar mee te geven. Hieronder krijgt u alvast het eerste deel voorgeschoteld en komt u alles
te weten over fiscale hervormingen, banden en of u uw bedrijfswagen moet inruilen voor een fiets. In
de volgende editie trakteren we u nogmaals op 20 fleet tips.

Zijn herlaadbare hybride wagens
(de zogenaamde plug-ins) interessant?

1 Waar moet ik op letten bij de aankoop
van een voertuig in 2018?
Vóór 31 december 2019 verandert er in principe niets voor de
bedrijven, toch houdt u bij de keuze voor één of ander voertuig best
nu al rekening met de fiscale regels die in 2020 worden ingevoerd.
Kwestie om optimaal in te spelen op de aftrekbaarheid van het
voertuigenpark.
Vanaf 1 januari 2020 vallen alle bedrijfswagens – nieuw, tweedehands
of reeds in gebruik voor deze datum – onder de volgende regels
rond aftrekbaarheid: 120% - (0,5% x coëfficiënt x CO2/km).
•
•
•

Voor diesel (en zijn hybride niet-herlaadbare 		
varianten), wordt de coëfficiënt bepaald op 1.
Voor aardgas (voor zover deze voertuigen onder de
grens van 11 fiscale pk’s vallen) wordt de coëfficiënt
bepaald op 0,90.
Voor alle andere brandstoffen of aandrijvingen, is de
coëfficiënt vastgelegd op 0,95.

Een voorbeeld: laten we een benzinewagen nemen met een uitstoot
van 100 g CO2/km. De fiscale aftrekbaarheid wordt als volgt berekend:
120% - (0,5% x 0,95 x 100)= 72,5%. Momenteel is dit voertuig nog
voor 90% aftrekbaar.
Elektrische voertuigen zullen niet langer voor 120% aftrekbaar zijn,
maar voor 100%. Voor de fiscale aftrekbaarheid wordt een vork
vastgelegd tussen 100 en 50%.Voertuigen met een uitstoot van 0 tot
40 g genieten van een maximale aftrekbaarheid. Vanaf 140 g wordt
de aftrekbaarheid geplafonneerd op 50%. Voertuigen die meer dan
200 g CO2/km uitstoten, worden het zwaarst afgestraft. Dergelijke
voertuigen kunnen nog voor 40% worden afgetrokken.
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Alle specialisten binnen de auto-industrie zitten op dezelfde
golflengte: de technologie rond herlaadbare hybride wagens
is een cruciale stap richting 100% elektrisch rijden. Enkel de
regering is nog niet mee in dit verhaal. Het gunstige fiscale regime
voor dergelijke voertuigen (meestal 100 of 90% aftrekbaar) valt
dan ook weg vanaf 1 januari 2020.Vanaf die datum vallen ze ook
onder de formule van 120% (0,5% x coëfficiënt x CO2/km).
Voor de herlaadbare hybride dieselwagens wordt de coëfficiënt
op 1 vastgelegd en voor de benzine-uitvoeringen op 0,95.
De CO2-drempel wordt de doorslaggevende factor. De
verhouding “energiecapaciteit van de elektrische batterij per
100 kg van het gewicht van het voertuig” werd vastgelegd
op 0,5 kWh/100 kilogram, bovenop de maximumgrens van
50 g CO2/km.
Als de plug-ins deze ratio halen en de 50 g CO2 niet
overschrijden, zal de CO2-uitsoot die door de fabrikant
wordt vooropgesteld, gebruikt worden als basis voor de
berekening. In dit geval blijft een plug-in een interessante
investering vanuit fiscaal oogpunt.
Indien de 0,5 kWh/100 kilogram evenwel niet gehaald wordt
of in het geval het voertuig meer dan 50 g CO2/km uitstoot,
neemt men de CO2-waarde van de niet herlaadbare versie als
berekeningsbasis. Bij gebrek aan niet herlaadbare uitvoering of
uitvoering met verbrandingsmotor, moet de vermelde CO2waarde met 2,5 vermenigvuldigd worden.
Hou er echter rekening mee – en dit is toch wel bijzonder
belangrijk – dat de plug-in hybrides die voor 1 januari 2018 in
verkeer werden gesteld of besteld werden (de handtekening
op de bestelbon of op het leasingcontract is hierbij bepalend),
ook na 2020 kunnen terugvallen op de CO2-waarde die door
de fabrikanten vermeld werd.

Wanneer wordt het interessant om de
aankoop van een elektrisch voertuig te
overwegen?

3

Vanuit fiscaal oogpunt zijn elektrische wagens sowieso
interessant. De stevige meerprijs die betaald wordt bij de
aankoop, wordt snel terugverdiend dankzij de aftrekbaarheid
van 120% (100% vanaf 1 januari 2020), de minimale CO2bijdrage (26,47 euro per maand in 2018) en de lagere kosten
voor opladen en onderhoud (minder slijtagegevoelige
onderdelen). Bovendien neemt het aantal oplaadpunten
stelselmatig toe.
Het is dus meer dan ooit de moeite waard om elektrisch rijden
te overwegen, te meer omdat dergelijke voertuigen ideaal
zijn voor het stadsverkeer. Rekening houdend met het reële
aantal afgelegde kilometers zou zowat 80% van de Belgen in
aanmerking kunnen komen voor een elektrisch voertuig.

Is CNG de juiste keuze?

4

Zoals reeds eerder vermeld, moeten de regels rond
fiscale aftrekbaarheid de aankoop van CNG-voertuigen
stimuleren. Hierbij wordt een multiplicatorcoëfficiënt van
0,90 toegepast (t.o.v. 1 voor diesel en 0,95 voor benzine), op
voorwaarde dat het voertuig niet meer dan 11 fiscale pk’s
heeft. In vergelijking met de klassieke fossiele brandstoffen, is
CNG goedkoper en ook qua verbruik en CO2-uitstoot (-30
tot 40% minder) doet CNG het beter dan de gebruikelijke
brandstoffen. Het distributienetwerk neemt langzaam maar
zeker toe, maar blijft voorlopig nog altijd de achilleshiel van
CNG. We moeten er ten slotte nog aan toevoegen dat
CNG-voertuigen bi-fuel zijn (benzine-gas).

5

Wat mogen we verwachten van de
WLTP-normen?
U bent wellicht al op de hoogte van het feit dat de nieuwe
WLTP-normen in september van 2017 in voege zijn
getreden.WLTP is de nieuwe manier om het verbruik van de
voertuigen te meten. Er wordt echter een overgangsperiode
voorzien. De technische uitleg willen we u hoe dan ook
besparen. Deze norm moet vooral een nauwkeuriger beeld
ophangen van het verbruik van een wagen. We weten nu
reeds dat het verbruik (en dus ook de CO2-uitstoot) hoger
zal liggen dan wat vandaag het geval is. Het is momenteel
nog iets te vroeg om in te schatten wat de fiscale impact zal
zijn. Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën, kreeg van
de Ministerraad de opdracht mee om in de loop van 2018
werk te maken van een overgangsregime voor de CO2bijdrage in functie van de nieuwe WLTP-normen.

Wat verandert er op het vlak van het VAA
in 2018 en welke impact zal dit hebben op
het budget van de onderneming?

6

Op 1 januari 2018 heeft de regering de spelregels veranderd rond de
niet aftrekbare kosten bij het Voordeel Alle Aard van bedrijfswagens.
Werkgevers die hun werknemers de toelating geven om ook voor
hun privéverplaatsingen gebruik te maken van een tankkaart, zien
het aandeel van de verworpen uitgaven stijgen van 17 naar 40%.
Werkgevers die een ‘split bill’-systeem invoeren, kunnen verder
gebruik maken van het huidige niveau van 17%. In dit geval mag de
tankkaart enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden OF
moet er een uiterst nauwgezette manier uitgewerkt worden om
het privégebruik van de tankkaart te berekenen. In dit laatste geval
moet het privégebruik van de tankkaart terugbetaald worden aan
de werkgever. We willen er nu reeds op aandringen dat dit streng
gecontroleerd zal worden.
Voor het overige is enkel de CO2-coëfficiënt voor dieselwagens
gewijzigd. Deze coëfficiënt dient als basis voor de berekening van het
VAA. In 2018 wordt dit voor dieselvoertuigen teruggebracht van 87 g
naar 86 g. Dit worden de nieuwe formules:
•
•
•

Diesel: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 86) x 0,1)]% x 6/7
x levensduur coëfficiënt voertuig;
Benzine: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 105) x 0,1)]%
x 6/7 x levensduur coëfficiënt voertuig;
Elektrische en hybride voertuigen: catalogusprijs:
x 4% x 6/7 x levensduur coëfficiënt voertuig.

De levensduur coëfficiënt neemt jaarlijks met gemiddeld 6% af, met
een minimumdrempel van 70%.
Bij het afsluiten van deze editie was het maandelijks af te dragen
bedrag (voor de bestuurders) nog niet bekend.

Overschakelen van winter- op
zomerbanden (en vice versa)

7

In België is men niet verplicht om het voertuig uit te rusten met
winterbanden. Toch is het aan te bevelen om de winterbanden op
te (laten) leggen van zodra de thermometer
minder dan 7° C aangeeft. Er bestaat een
eenvoudig geheugensteuntje om te weten
wanneer een bandenwissel moet uitgevoerd
worden: gewoon de uursveranderingen volgen,
met name eind maart en eind oktober!

Zijn vierseizoenenbanden een alternatief
voor winter- en zomerbanden?

8

Vierseizoenenbanden zijn veelzijdig, wat zowel een troef als een
handicap is. Dergelijke banden zijn eerder geschikt voor automobilisten
die weinig kilometers doen (zo’n 10.000 km per jaar) en hun voertuig
meestal voor korte trajecten gebruiken in de stad. Het is bovendien aan
te bevelen om vierseizoenenbanden voor te behouden aan voertuigen
uit het lagere segment, zeg maar type A, B en C. Deze voertuigen zijn
lichter, wendbaarder en minder gevoelig voor gebruik in de zwaarste
omstandigheden.
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Waarom zouden we ons bedrijfsvoertuig
laten inrichten?

9

Er zijn een pak redenen om een bestelwagen professioneel in te richten.
•
Tijd is geld! Werknemers die geen tijd verliezen bij hun
zoektocht naar het juiste onderdeel of het juiste gereedschap,
kunnen tot 1 uur per dag winnen.
•
Minder verbruik en meer laadvermogen: een professioneel
ingericht bedrijfsvoertuig weegt minder dankzij een zorgvuldige
selectie van het meest geschikte materiaal. Het voorkomt
bovendien overlading en vermijdbare boetes.
•
Hogere restwaarde: door een bedrijfsvoertuig efficiënt in te
richten, verhoogt men de levensduur van het voertuig in kwestie.
Bij bruuske remmanoeuvres of het te scherp aansnijden van een
bocht, kan niet-vastgemaakt materiaal schade toebrengen aan de
carrosserie. Het materiaal zelf kan uiteraard ook beschadigd raken.
Bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen kan de inrichting
makkelijk ingebouwd worden in het nieuwe voertuig.
•
Visitekaartje: een vakman die
bij een klant aankomt met een
verzorgde en goed ingerichte
bestelwagen straalt vertrouwen
uit en geeft meteen blijk van zijn
professionele ingesteldheid.

Waarom de inrichting van het
bedrijfsvoertuig integreren in de leasing?

10

Deze optie kost amper enkele tientallen euro meer per maand. Een
vaste maandelijkse kost zonder addertjes onder het gras! Bovendien
kan u op beide oren slapen omdat de fabrieksgarantie uiteraard
ook van toepassing is op de leasing van de inrichting. Bovendien
bent u 100% ingedekt tegen diefstal of ongeval. Wanneer het
leasingcontract ten einde loopt, kan de inrichting overgeplaatst
worden in een nieuw voertuig.

Ik beschik over een combinatie
BE-trekker/oplegger. Wat verandert er
voor mij?

11

Sinds 1 januari van dit jaar vallen de opleggertrekkende voertuigen met
een MTM van minder dan 3,5 ton (categorie N1) met carrosseriecode
BC, onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing in België.
Van zodra zij gebruik maken van het Belgische wegennet, moeten ze
verplicht uitgerust worden met een On Board Unit (OBU).

Hoe vermijd ik onaangename
verrassingen als gevolg van de
explosieve prijzen in de auto-industrie?

12

Het Prijzenobservatorium van de FOD Economie heeft een grondige
analyse gemaakt van de totale gebruikskosten van een voertuig.
Tussen 2008 en juni 2017 zijn deze met 10,7% gestegen. Door voor
een huurcontract op lange termijn te kiezen (operationele leasing)
is het mogelijk om aan deze prijsstijgingen te ontsnappen, omdat
leasingmaatschappijen gunstige voordelen genieten (gelinkt aan de
volumes).Tijdens de gehele duur van het contract rijdt u steeds aan
een vaste prijs, zonder verrassingen!
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Lage Emissie Zones (LEZ) schieten 13
als paddenstoelen uit de grond. Wat
is de impact hiervan op ons budget?
Leasingvoertuigen behoren met voorsprong tot de
properste voertuigen uit het Belgische wagenpark. De
Lage Emissie Zones (LEZ) zullen
dan ook nauwelijks invloed hebben
op uw budget. Het zijn vooral de
oudste voertuigen (Euro 0, 1, 2 en
3) die in aanmerking komen. Op
enkele uitzonderingen na, voldoen alle
bedrijfsvoertuigen aan de Euro 5- of
Euro 6-norm.

Is de opmaak van een
Bedrijfsvervoerplan (BVP)
verplicht?
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Op federaal vlak zijn alle werkgevers die meer dan 100
werknemers tewerkstellen, verplicht om een analyse
te maken van de woon-werkverplaatsingen van hun
medewerkers. Dit is van toepassing op alle sites waar meer
dan 30 werknemers tewerkgesteld worden. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is dit verplicht voor ondernemingen
met meer dan 100 werknemers op 1 vestiging. Sinds 2011
bevat dit BVP een aantal verplichte maatregelen. Het moet
om de drie jaar geactualiseerd worden.

Waarom is het beter om alle diensten 15
op te nemen in het leasingcontract?
Het opsplitsen van een contract van operationele leasing
betekent dat sommige diensten en producten (vb. tankkaarten,
verzekeringen, banden…) in eigen beheer worden genomen.
Een eventueel voordeel is dat het mogelijk is om hier en daar
iets te besparen door rechtstreeks te onderhandelen met
de leverancier. Het nadeel is dat men zelf moet waken over
het beheer van deze diensten. Dit brengt meestal een niet te
onderschatten meerkost met zich mee. U dient er bovendien
rekening mee te houden dat ook leasingmaatschappijen
interessante voorwaarden kunnen afdwingen, waarbij alle
gebruikers kunnen profiteren van schaalvoordelen!

Is de onderneming verantwoordelijk 16
als de chauffeurs hun boetes niet
betalen?
Tegen midden 2018 wil de regering de ketenaansprakelijkheid
voor rechtspersonen invoeren (houder van de nummerplaat).
Deze maatregel zou van toepassing zijn op overtredingen van
de eerste of tweede graad en sommige snelheidsovertredingen.
Dit zou ervoor kunnen zorgen dat ondernemingen en/of
leasingmaatschappijen gedwongen kunnen worden om de
boetes te betalen. Indien de gebruikelijke bestuurder bekend
is bij de DIV, zal deze bestuurder wellicht zelf opdraaien voor
de boete.

Benzine of diesel?

17

Hier is het belangrijk om de verschillende parameters uiterst
nauwkeurig af te wegen: aantal afgelegde kilometers, type
gebruik, gewest, enz. Bij de keuze tussen een benzine- of
dieselwagen lag het kantelpunt enkele jaren geleden nog op
ca. 15.000 km. Vandaag praten we eerder over 30.000 tot
zelfs 35.000 km.
Voor wie weinig kilometers doet en zijn wagen hoofdzakelijk
voor korte verplaatsingen gebruikt, lijkt een benzinewagen de
betere keuze. In functie van de aftrekbaarheid is diesel nog altijd
de beste keuze omdat benzinemotoren meer CO2 uitstoten
in vergelijking met hun equivalent op diesel. Zoals u reeds kon
lezen, heeft de wetgever een poging gedaan om dit verschil
af te zwakken door een multiplicatorcoëfficiënt toe te passen
(1 voor diesel, 0,95 voor benzine).

Wat zijn de verplichtingen inzake mobiliteit19
voor ondernemingen met vestiging in
Brussel?
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ondernemingen met
meer dan 100 werknemers en 10 bedrijfswagens verplicht om aan
de werknemers, die over een bedrijfswagen beschikken, ofwel een
tegemoetkoming te voorzien voor het openbaar vervoer, ofwel
een mobiliteitspackage aan te bieden ofwel een fietsvergoeding
te voorzien. Het doel van deze maatregel is om het aantal
verplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) te verminderen
zonder aan de voordelen te raken die door de werkgever
aangeboden wordt. De vraag moet van de werknemers komen.
Het budget voor alternatieve oplossingen wordt afgetrokken van
het budget voor de wagens.
Voor bedrijven die over een wagenpark van meer dan vijf
voertuigen beschikken, wordt rekening gehouden met de
Ecoscore (de milieuprestaties van de voertuigen). De Brusselse
overheid maakt op dit vlak een onderscheid tussen bedrijfswagens
en dienstwagens.
Indien een onderneming over meer dan vijf bedrijfswagens
beschikt, moet men bij de keuze voor nieuwe voertuigen, rekening
houden met de factor ‘Ecoscore’. Om de drie jaar zijn de bedrijven
verplicht om de gemiddelde Ecoscore van hun vloot mee te delen
aan de bevoegde instanties.

Is het interessant om het gebruik
van fietsen te stimuleren voor het
woon-werkverkeer?
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Bovenstaand scenario is ook van toepassing voor bedrijven die
over een vloot van vijf dienstwagens beschikken. In het geval van
dienstwagens moet het bedrijf doelstellingen vooropstellen die
moeten bijdragen aan een verbetering van de Ecoscore. Hierbij
gaat het onder meer over het integreren van elektrische wagens
en andere doelstellingen om de ecologische impact van de vloot
te verlagen (vermindering van het aantal afgelegde kilometers,
verhoging van het aantal dienstfietsen, enz.)

Vlak voor de jaarwisseling keurde de Ministerraad een ontwerp
van koninklijk besluit goed m.b.t. de fietsvergoeding. De
ministers mikken hierbij op een verhoogde inzet van fietsen
voor het woon-werkverkeer. Op die manier kunnen fietsers
die gebruik maken van een fiets met trapondersteuning
tot 45 km/h (speed pedelecs) van dezelfde fietsvergoeding
genieten als de gebruikers van een klassieke fiets. Dit ontwerp
voorziet eveneens in het ter beschikking stellen van een fiets
en toebehoren, inclusief onderhouds- en stallingskosten. Het
wetsontwerp, dat ter goedkeuring aan de Raad van State werd
voorgelegd, voorziet een vrijstelling van sociale bijdragen op
beide voordelen. Voor de volledigheid voegen we er nog aan
toe dat investeringen die het fietsgebruik en inrichtingen voor
fietsgebruikers stimuleren (parking, douches, enz.) voor 120%
aftrekbaar zijn voor zover ze ingeschreven zijn op de actiefzijde
van de balans (aankoop of financiële leasing). Bij operationele
leasing zijn de kosten voor 100% aftrekbaar.
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Wie te bellen bij glasbreuk?
J&T Autolease heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
met Autoglass Clinic en Touring Glass. Qua visie zitten beide
autoruitspecialisten op dezelfde lijn als J&T Autolease: persoonlijk
contact, snelheid en flexibiliteit zijn prioriteiten. De kwaliteit van het
werk is uiteraard ook van het grootste belang.
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LIFESTYLE

Gezonder achter het stuur:

Blijf in de moood…

Als de wagen een symbool van vrijheid is voor het merendeel van de
bestuurders, is hij dat zeker ook voor de bacteriën.
Een Franse specialist inzake autowassen bevestigde het al in
een studie die werd uitgevoerd bij ongeveer 1.200 voertuigen:
het stuur alleen al bevat niet minder dan 800 bacteriën per
vierkante centimeter, tegenover slechts 80 op een WC-bril.
Eten, zich opmaken of roken achter het stuur verhoogt danig
het gebrek aan hygiëne in de wagen. Op die manier wordt
uw voer tuig in geen tijd een broeihaard van schadelijke
ziektekiemen, allergenen en fijn stof.
Regelmatig uw auto schoonmaken verlaagt vanzelfsprekend
het aantal slechte bacteriën, maar dit volstaat niet om de
bacteriën te elimineren!
TEGENAANVAL VAN DE PROBIOTICA!
Vanuit deze problematiek heeft het Fytobell-Drenco
laboratorium moood ontwikkeld, een ultrasone vernevelaar
die speciaal ontwikkeld is voor een zeer fijne verneveling van
probiotica in uw wagen met behulp van nanotechnologie.
De probiotica zijn levende micro-organismen die goed zijn
voor de gezondheid. Dit komt doordat ze de voedingsbodem
van slechte bacteriën wegnemen.
Het inademen van probiotica zorgt er voor dat onze
luchtwegen op een natuurlijke manier beschermd worden.
“Ver vuilde lucht tast de slijmvliezen van onze luchtwegen
aan, het vermindert onze weerstand tegen infecties en geeft
voedsel aan allergieën”, legt Dr. Marcel Verheyen uit. “Als we
onze gezondheid willen beschermen, moeten we zorgen voor
een properder en zuiverder microklimaat in onze auto. Dankzij
de natuurlijke probiotica van moood wordt de luchtkwaliteit
in de wagen fors verbeterd.”
30 MILJOEN “GOEDE BACTERIËN”
Moood is ongeveer zo groot als een kleine smar tphone
en verspreidt een fijne nevel van probiotica die bepaalde
ver vuilingen wegwerk. Het zijn ook diezelfde probiotica
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die zich nadien vastzetten op alle ver ticale en horizontale
oppervlakken om zo een gezonde microflora te vormen.
Het apparaat vernevelt gedurende 30 seconden en stopt
automatisch tot het opnieuw geactiveerd wordt. Bij elke
verstuifbeur t worden er dus 30 miljoen “goede bacteriën”
in de lucht gebracht. En aangezien de probiotische vloeistof
verrijkt is met eucalyptus, wordt de lucht in uw wagen niet
alleen gezuiverd, maar ook verfrist. En zeg nu zelf: waarom zou
u niet in alle rust de weg willen opdraaien met als parfum…
uw eigen welzijn!
Het toestel is enkel online te koop.
Info: www.moood.store

WIN 1 VAN DE 10 MOOODS
DANKZIJ AUTOMOTIONS!
Het is heel simpel om één van deze 10 mooodapparaten te
winnen! Antwoord juist (of zo juist mogelijk) op deze twee
vragen.
Vraag
Hoeveel probiotica verspreidt moood per seconde?
Schiftingsvraag
Hoeveel personen zullen een juist antwoord geven op de
eerste vraag?
Stuur uw antwoorden naar automotions@jentautolease.be
Deze wedstrijd loopt tot 31 januari om middernacht.

DE VOLVO XC60
DE TOEKOMST VAN VEILIGHEID

Alles wat we doen, begint bij mensen. Dus hebben we bij het ontwikkelen van de nieuwe XC60 in de eerste
plaats gedacht aan iedereen in en rond de wagen. Het resultaat? De nieuwe XC60 is uitgerust met onze meest
geavanceerde veiligheidssystemen ooit. Zo stuurt de XC60 autonoom bij wanneer een aanrijding met een
tegenligger of met een voertuig in uw dode hoek dreigt en stopt hij automatisch voor een voetganger wanneer
u die zelf niet tijdig opmerkt. Want soms zijn de dingen die niet gebeuren, het belangrijkst.

ONTDEK DE VOLVO XC60 MET EEN FISCALE AFTREKBAARHEID VAN 75%
EN EEN MAANDELIJKSE NETTOBIJDRAGE OP VAA VAN € 164,92 /MAAND*

2,1 - 7,8 L/100 KM I 49 - 177 G CO2/KM (NEDC)
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. *Schatting van de maandelijkse nettobijdrage die de werknemer werkelijk zal betalen voor het
voordeel van alle aard op basis van de maximale aanslagvoet van 53,5 % (€ 164,92 voor een Volvo XC60 D3 FWD manueel).
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#BrusselsMotorShow

Openingsuren : op weekdagen van 11u00 tot 19u00, in het weekend van 10u00 tot 19u00
Nocturnes op vrijdag 12/01, maandag 15/01 en vrijdag 19/01 van 10u tot 22u
B-dagtrip : Trein + Metro + Toegang Salon. Info op nmbs.be/autosalon

TESTIMONIAL

Testimonial Mercedes E-Klasse 200d Break

Fluwelen werkpaard

Ook de zesde generatie van de Mercedes E-klasse Break wil de best mogelijke
combinatie van sportiviteit en gebruiksgemak zijn. En als u de sportieve lijnen van het
model koppelt aan de grote kofferruimte (max. 1.820 liter), lijken de Duitsers in dat
opzet geslaagd. Of toch op zijn minst op papier. Om de wagen in de praktijk uit te testen,
geven we het stuur graag door aan ons panel. Zij mochten voor ons de instapversie bij
de diesels, de E200d, uitproberen. Dit is hun verdict.

STEFAN DE RIDDER

Checklist Testimonials

Clarivate Analytics

Naam:
Exterieur

1

2

3

4

5

Interieur

1

2

3

4

5

Ruimte

1

2

3

4

5

Rijhouding

1

2

3

4

5

Ergonomie knoppen

1

2

3

4

5

Technologie

1

2

3

4

5

Rijcomfort

1

2

3

4

5

Verbruik

1

2

3

4

5

Wegligging

1

2

3

4

5

Versnellingsbak / automaat

1

2

3

4

5

Motorkracht

1

2

3

4

5

HR-manager Stefan De Ridder is het eerste lid van ons testpanel. In het
dagelijkse leven rijdt Stefan met een BMW 3-reeks GT, waar hij jaarlijks
zo’n 25.000 km mee aflegt. Zijn vorige bedrijfswagens waren echter
Mercedessen, dus stapte Stefan maar wat graag voor enkele dagen over
naar zijn ‘oude liefde’.
Stefan raakte vooral onder de indruk van de bouwkwaliteit van het
interieur. “Vaak geïmiteerd, zelden geëvenaard”, laat hij meteen weten.
“De zetels zitten uitstekend, de materialen zijn van goede kwaliteit en
het stuur voelt fantastisch aan. Daarenboven heeft de wagen ook een
uitstekende isolatie en hoort u de motor bij normaal gebruik nauwelijks.”
Maar ook de ruimte in de wagen sprak Stefan aan. “Op zich is hij maar 15
centimeter langer dan mijn 3-reeks GT, maar de ruimte in de Mercedes
is enorm. Om een voorbeeld te geven: met het gezin doen we aan
scubaduiken en dit is de eerste wagen waar het materiaal van ons vieren
zonder problemen in geraakt”, vertelt Stefan.
Sneeuw
Ook de automatische versnellingsbak kon op veel bijval rekenen van
Stefan. “De Mercedes schakelt moeiteloos tussen zijn 9 versnellingen
en reageert adequaat op uw impulsen.” Dat laatste geldt trouwens ook
voor de wegligging van de wagen. We stuurden Stefan na een hevige
sneeuwperiode de weg op, maar de achterwielaangedreven E-klasse
hield probleemloos stand.

De vraag of Stefan deze E-klasse break graag als bedrijfswagen
zou hebben, lijkt dus haast al op voorhand beantwoord. “Als mijn
leasingbudget het zou toelaten, zou ik graag overstappen naar deze
wagen” , laat de HR-manager weten. “Al is er toch een kleine maar. Op
“Het interieur van
mijn eigen wagen heb ik heel wat snufjes, die ik mis in deze testwagen.
Zaken als adaptive cruise control, head-up display en Lane Assist zou
een Mercedes is vaak
ik dus graag aan de auto toevoegen mocht ik hem als bedrijfswagen
geïmiteerd, maar slechts nemen. En als ik dan toch zou kunnen kiezen, zou ik ook voor de
220d gaan. Deze wagen mist in mijn ogen toch wat pk’s om helemaal
zelden geëvenaard” te voldoen aan mijn rijdynamiek.”
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NICKY BAL

Canguru Solutions

Qua ruimte in de
wagen zou ik zelfs een
zes op vijf willen geven

“Qua design ben ik niet zo’n fan van Mercedessen”, begint Nicky
haar testverslag. “De designtaal ligt me gewoon niet goed. Op
dat gebied heb ik toch veel liever mijn BMW.” Waar de wagen
in haar ogen wel op scoor t, is op het gebied van interieur. “Qua
ruimte in de wagen zou ik zelfs een zes op vijf willen geven”, lacht
de HR-Manager. “En dit zowel voor de zitruimte als voor de plaats in
de koffer. Daarenboven is ook de afwerking gewoon vlekkeloos, zelfs
beter dan in mijn wagen, te meer dankzij de knappe materialen die
Mercedes gebruikt heeft.”
Toch was het vooral het geluid dat scoorde bij Nicky. “En dat in twee
opzichten. Enerzijds was ik onder de indruk van de isolatie van de
wagen. U hoor t nauwelijks rol- en motorgeluiden. En anderzijds was
ook het geluid van de radio van het infotainmentsysteem dik in orde.”

Checklist Testimonials
Naam:
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Het tweede lid van ons testpanel is Nicky Bal, HR Manager bij
Canguru Solutions. Jaarlijks rijdt ze ongeveer 20.000 kilometer
met haar BMW 3 Reeks Touring. Een paar dagen ruilde ze die
echter in voor onze Mercedes..

Exterieur

1

2

3

4

5

Interieur

1

2

3

4

5
5

Ruimte

1

2

3

4

Rijhouding

1

2

3

4

5

Ergonomie knoppen

1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5

Versnellingsbak / automaat

1

2

3

4

5

Motorkracht

1

2

3

4

5

Daarenboven was dat systeem ook heel gemakkelijk te gebruiken
volgens Nicky, alle technologieën wijzen zichzelf uit. “Het enige waar
ik in het begin naar moest zoeken, was de manier om de wagen in
rijmodus te zetten. Dit gebeur t immers niet met de pook, maar met
een hendel naast het stuur.”
Op vlak van rijdynamiek heeft Nicky tot slot een dubbel gevoel. “De
versnellingsbak is bijzonder soepel, daar merkt u nauwelijks iets van.
En ook de motor presteer t goed. Het probleem ligt dan ook vooral
bij de grootte van de wagen. Die blijft u echt voelen als u rijdt of als u
bijvoorbeeld moet parkeren in een drukke stad, waar ik woon. Dat, in
combinatie met de looks van de wagen, zorgt er dan ook voor dat ik
toch voor dat ik mijn 3 Reeks verkies boven deze Mercedes”, besluit ze.

GEERT CLAES

Brainbridge

Het laatste lid van ons panel is Geert Claes. De Financial manager
bij Brainbridge heeft een hybride Lexus GS 300h als bedrijfswagen,
maar voor ons trok hij graag nog eens enkele dagen op pad met een
Mercedes met een conventionele verbrandingsmotor.
“De Mercedes E-klasse is echt een typisch Duitse snelwegwagen”,
begint Geer t zijn verhaal. “Hij heeft vooral bij het rechtdoor rijden
een heel stabiele wegligging en rijdt heel comfor tabel, perfect voor
als u lange afstanden wil afleggen. Daarnaast vond ik het ook heel fijn
dat u met de verschillende rijstanden van de wagen kan spelen zoals
eco, comfor t en spor t. Op die manier kan u de wagen echt aanpassen
aan uw rijstijl.”

Checklist Testimonials
Naam:
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Die focus op comfor t vond Geer t ook in het interieur terug, zowel op
het gebied van ruimte als op het vlak van zitcomfor t. “De E-klasse is
als het ware een rijdend salon, echt fantastisch qua plaats. De stoelen
zijn ook op heel wat verschillende manieren verstelbaar. Hierdoor is
het in het begin wat zoeken, maar uiteindelijk vindt u altijd de perfecte
zitpositie”, bevestigt de Financial manager.`

“De Mercedes
E-klasse is echt
een typisch Duitse
snelwegwagen”

Het enige wat de auto mist om de saloner varing
helemaal af te maken, is volgens Geer t het geluid.
“Ik ben niet meer gewend aan het gebrom van
een viercilinder-dieselmotor. En als u zoals
ik ongeveer 30.000 km per jaar afleg, is een
aangenaam motorgeluid toch belangrijk. Om
die reden verkies ik dan toch mijn eigen Lexus
boven de Mercedes. Hybridewagens, zowel
conventionele als plug-ins, zijn immers de toekomst
van de wagen.”

CARSTEN DIPPELT,
DIRECTEUR SALES MERCEDES-BENZ CARS
“Met de nieuwe E-Klasse Break zet Mercedes-Benz een grote stap richting toekomst. Hij onderscheidt zich door
een helder en tegelijk emotioneel design en een hoogwaardig interieur. Bovendien kan de E-Klasse Break schermen
met tal van innovatieve wereldpremières die
een ongeëvenaard comfor t-en veiligheidsniveau
verzekeren. De nieuwe rijhulp- en veiligheidssystemen van Mercedes-Benz openen nieuwe
wegen op het vlak van veiligheid, comfor t en
onder steuning van de bestuurder : met de
DRIVE PILOT zet Mercedes-Benz opnieuw een
belangrijke stap in de richting van autonoom
rijdende auto’s. De som van alle innovaties, zoals
de actieve rijstrookwisselassistent, maakt van de
E-Klasse Break de meest intelligente zakenauto in
zijn segment. Mede dankzij de lichte architectuur
werpen de dieselmotoren (194pk / 109gr) zich
op als een prestatiereferentie.”
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TRAFFIC

TEST UW

VERKEERSKENNIS
Het nieuwe theoretisch rijexamen hakt er behoorlijk in. Slechts
28 procent van de kandidaten slaagt voor de proef die sinds juni
in voege is. Maar hoe zit het met uw kennis van de wegcode? Test
het in onze quiz op de volgende pagina.

Vraag 1
U rijdt met de wagen 120 km/u op een droog wegdek.
Na hoeveel meter staat u stil als u plots moet remmen?
A)
B)
C)

144 meter
89 meter
102 meter

Vraag 2
Wanneer moet u uw dimlichten ’s nachts opzetten?
A)
B)
C)

Wanneer het zicht minder is dan 200 meter
Altijd
Wanneer het licht minder is dan 100 meter

Vraag 3
Mag u een auto langs rechts inhalen?
A)
B)
C)
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Ja
Nee
Ja, maar alleen in de bebouwde kom
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C) Tot de verplichte uitrusting van een wagen
behoren een gevarendriehoek, een brandblustoestel, een verbandetui en een fluohesje.

Vraag 6:
B) Het is verboden in te halen op een verkeersdrempel.

Vraag 5:
B) Als u van een aardeweg een weg met een rijbaan oprijdt, moet u voorrang verlenen aan alle
bestuurders op die weg, welke richting ze ook
uitgaan.

Vraag 4:
C) Binnen de bebouwde kom mag u op de rechterrijstrook sneller rijden dan voertuigen op de
linkerrijstrook. Dat wordt dan niet als inhalen beschouwd, behalve als u een oversteekplaats voor
voetgangers of fietsers nadert.

Vraag 3:
B) ’s Nachts is het altijd verplicht om met uw dimlichten op te rijden.

Een gevarendriehoek
Een fluohesje
Een reserveband
Ja
Nee
Enkel als u met een fiets of bromfiets klasse A rijdt
De bestuurders die van rechts komen
Alle bestuurders op de rijbaan en de berm
Alle bestuurders op de rijbaan

Vraag 2:
C) Gemiddeld heeft u 30 meter afstand nodig om
te kunnen reageren op de remsituatie, dat wil zeggen dat u ziet dat u moet remmen en uw voet op
het pedaal zetten. Tel daar de remafstand bij 120
km/u bij (70 meter) en u komt uit op 102 meter.

A)
B)
C)

Wat moet niet verplicht aanwezig zijn in de wagen?

Vraag 6
A)
B)
C)

Mag u de fietser links inhalen?

Vraag 5
A)
B)
C)

U verlaat een aardeweg.
Aan wie moet u voorrang verlenen?

Vraag 4

Vraag 1:

Oplossingen:

2,3 - 6,3 L/100 KM • 52 -142 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen).
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Business Solutions.
Een slim pakket, perfect binnen uw budget.
Bij uw bedrijfswagen hoort een bepaald budget. Daarom hebben we voor onze fleetmodellen
een uniek samengestelde configuratie, uitgerust met de meest voorkomende en nuttigste opties.
Zo rijdt u meteen naar buiten met het voordeligste pakket, binnen uw budget.
Ga voor meer info gerust even langs bij uw Erkend concessiehouder Mercedes-Benz.
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KLANT IN DE KIJKER

Activate en
J&T Autolease
partners met
gedeelde waarden
Een persoonlijk contact, een van de basiswaarden van J&T Autolease
is cruciaal in heel wat branches. Ook in de reclamewereld blijkt die
individuele benadering een meerwaarde. Het bewijs? Het succes van de
direct marketingstrategie van Activate.
wordt ook de reclame vaak doorgespoeld. Reclame via de
Activate is bezig met direct marketing. Dit is een vorm van
adver teren waarbij het persoonlijk contact belangrijk is. traditionele kanalen slaat daardoor veel minder aan.”
Werknemers van Activate trekken dus de straat op om
Die conclusie trok Activate trouwens niet alleen. Heel
mensen face to face aan te spreken en een dienst
wat bedrijven en organisaties schakelen Activate
of product voor te stellen. En die manier van
in en merken een grotere responsgraad op hun
adver teren slaat duidelijk aan. Activate kende
“In direct
campagnes. Daartoe behoren natuurlijk firma’s
de afgelopen jaren een enorme groei en
uit de privésector, maar ook goede doelen en
is aanwezig in heel wat Europese landen
marketing is het
ngo’s zoals de Cliniclowns of Oxfam doen
waaronder België en Nederland, waar de
roots van het bedrijf liggen. In ons land alleen
persoonlijk contact al enige tijd beroep op Activate voor hun
fondsenwerving.
al gaan er zowat 450 werknemers de baan op,
meestal als jobstudent.
belangrijk.”
PERSOONLIJK CONTACT
Aan de persoonlijke manier van adver teren die
“Ik denk dat het succes van onze diensten
Activate uitdraagt zijn er immers heel wat voordelen
grotendeels te wijten is aan de opkomst van on demand
verbonden. Geïnteresseerden kunnen immers vragen stellen, er
diensten”, verklaart Tim Kooistra, International Facility Manager
is extra tijd om dieper in te gaan op een aantal zaken die specifiek
van Activate. “Door de opkomst van zaken als Netflix wordt
belangrijk zijn voor een klant en via de iPads die de werknemers
er immers veel minder televisie gekeken. En als dat al gebeurt,
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de bestuurders van de wagens niet echt veel ervaring op de
meekrijgen, kan u de mensen heel wat zaken meegeven op een
weg. “Net daarom is veiligheid zo belangrijk voor ons”, vertelt
visueel aantrekkelijke manier. En ook voor de adverteerder zijn
er enkele winsten die u bij conventionele reclame niet krijgt. Kooistra. “We willen ervoor zorgen dat onze werknemers
in alle veiligheid de baan op kunnen in betrouwbare
De info op de iPads kan immers aangepast worden
wagens met adequate rijhulpsystemen. Voor die
als zaken onduidelijk zijn en bedrijven krijgen een
filosofie vinden wij in J&T Autolease trouwens
live overzicht van het effect van hun campagne.
de ideale partner die ons graag advies op maat
Het succes van de individuele werknemers
geeft in deze materie.”
en het aantal gesprekken wordt immers
“Ook ngo’s als
constant geüpdatet.

Cliniclowns of Oxfam

Mensen die voor Activate willen werken
De band tussen beide bedr ijven is
krijgen trouwens een uitgebreide training
doen beroep op Activate” dus hecht, en Kooistra heeft daar een
voor ze de straat worden opgestuurd.
verklaring voor : “We hebben bij onze
“Altijd beleefd blijven is zo een van de
zoektocht naar de ideale leasepar tner een
waarden die wij willen propageren. Een
aantal maatschappijen met elkaar vergeleken
andere is dat wij zaken niet op een harde manier
en J&T Autolease stak er toch wel bovenuit.
willen verkopen. Wij informeren de mensen en als
Voor al het per soonlijk contact via een vast
zij nee zeggen, is het ook daadwerkelijk nee”, vertelt Kooistra.
aanspreekpunt geeft de doorslag. Toen wij voor het eerst
samenwerkten was Patrick Jaspers als Lease Consultant
VEILIGHEID BOVEN ALLES
onze contactpersoon en zo veel jaar later werken we nog
In 2011 begon Activate België bij J&T Autolease met
samen. Dat zorgt ervoor dat u een band krijgt en dat komt
4 wagens en ondertussen is de vloot van het bedrijf aangegroeid
de samenwerking alleen maar ten goede.”
tot 25 wagens, allemaal Volkswagen Polo’s. Binnenkort volgen er
trouwens nog tien extra van het nieuwe model dat de Duitse
autofabrikant recent lanceerde. De wagens zullen uitgerust
worden met allerhande veiligheidssystemen zoals adaptive cruise
control, gordel- en parkeersensoren en een noodremassistent.
Maar het bedrijf neemt ook zelf initiatief. Zo zijn de wagens
uitgerust met een tracker die opmerkt wanneer een werknemer
te snel rijdt. De verantwoordelijke krijgt dan een sms en kan
indien nodig, zoals bij herhaaldelijk gedrag, ingrijpen.
Veiligheid is dan ook een van de redenen waarom Activate koos
voor J&T Autolease enVolkswagen. Aangezien het bedrijf vooral
met jonge jobstudenten werkt (gemiddelde 22 jaar), hebben
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JAGUAR FLEET & BUSINESS

RUIMTE ACHTERAAN
RIJPLEZIER VOORAAN

NEW XF SPORTBRAKE VANAF € 43.290
Geïnspireerd door het prachtige design van de XF sedan heeft de
nieuwe XF Sportbrake alles wat u verwacht van een bedrijfswagen.
Met een indrukwekkend grote bagageruimte en uitzonderlijk veel
beenruimte past de XF Sportbrake perfect bij uw actieve levensstijl.
Ook op het vlak van efficiëntie is hij toonaangevend, met fiscaal
vriendelijke Ingenium benzine- en dieselmotoren vanaf 118 g/km
CO2-uitstoot. Voeg daar Jaguar Care aan toe en en u ziet meteen
dat de XF Sportbrake werkelijk alles heeft om uw professionele
leven nog aangenamer te maken.

4,5-6,8 L/100 KM. CO2: 118-155 G/KM.

STANDAARD
3 jaar waarborg & assistance
STANDAARD
3 jaar onderhoud
VAA VANAF € 142
netto/maand*

Prijs btwi op 1 oktober 2017. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking.
Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be.
*Gebaseerd op een belastingtarief van 53,5%. Dit belastbaar bedrag voor de werknemer met een bedrijfswagen als “Voordeel Alle Aard” (VAA) houdt
geen rekening met eventuele bijkomende opties. Deze gegevens, geldig op 1 oktober 2017, worden louter ter informatie verstrekt en kunnen niet tegen
ons ingeroepen worden. Afgebeelde modellen met opties en/of accessoires.

ERTUSSENUIT

Louwman Museum Den Haag

Het Louvre op wielen
Het Nederlandse Den Haag stond waarschijnlijk niet meteen op
uw to do-lijstje, toch vindt u er een van de meest indrukwekkende
musea die u in onze contreien kan bezoeken: het Louwman Museum,
de oudste privé-autocollectie ter wereld.

Met zo’n 150.000 zijn ze inmiddels, de autofans die jaarlijks
vanuit alle windstreken in Den Haag neerstrijken. Opvallend
veel landgenoten ook, sinds het Louwman Museum
zich midden november aan het Belgische publiek kwam
presenteren tijdens de voorbije editie van InterClassics
Brussels. Het museum ligt dan ook op een spreekwoordelijke
steenworp van onze deur, op nauwelijks twee uur rijden staat
u aan de poor ten van Louwmans automobiele heiligdom.
Achter de gevels van het monumentale museumgebouw,
ontworpen door de Amerikaanse toparchitect Michael
Graves, ver tellen ruim 250 zeldzame vierwielers hun unieke
verhaal, gaande van de allereerste auto (de door Karl Benz
ontworpen Patent Motor Car uit 1886) over de Aston Mar tin
DB5 uit de Bond-film Goldfinger, de Cadillac Fleetwood
van Elvis himself tot en met de Jaguar D-Type waarmee de
Ecurie Ecosse zegevierde in Le Mans 1957. Wagens met
wereldfaam, stuk voor stuk. Het Louvre op wielen.
RARITEITENKABINET
Terwijl museumdirecteur Ronald Kooyman ons rondleidt in zijn
10.000 m² grote en drie verdiepingen tellende paleis, schudt
hij met sprekend gemak en een aanstekelijk enthousiasme
enkele onwaarschijnlijke autoverhalen uit zijn mouw. We
lopen langs een zeldzame Spyker die ‘bevrijd’ moest worden
uit een dichtgemetselde garage, om even verder op een
vooroorlogse Peugeot uit 1894 in showroomstaat te botsen,
een exemplaar dat Ever t Louwman op het laatste nipper tje
is gaan ‘redden’ uit de handen van een Ferrari-verzamelaar…
die hem in Ferrari-rood wilde overspuiten.

Een familietraditie
De wor tels van de collectie van de familie Louwman
liggen in 1934, toen de familie het mer k Dodge
invoerde in Nederland. Louwman liet toen een Dodge
uit 1914 overkomen, die nog aan één van beide Dodgebroers had toebehoord. De wagen lokte opvallend veel
kijk- en kooplustigen naar de showroom van toenmalig
zaakvoerder Pieter Louwman… waarop hij besliste om
alle interessante auto’s die hij overnam van zijn klanten,
voor zichzelf te houden.
De gezonde verzamelwoede van vader Louwman
inspireerde zijn zoon Ever t om het familie-erfgoed
open te stellen voor het grote publiek. Na een aantal
omzwervingen – Louwman moest drie keer verhuizen
om zijn groeiende wagenpark onderdak te kunnen
verschaffen - opende Koningin Beatrix in 2010 het
huidige museum in Den Haag.

29

1

2

4

5

3

De 5 topstukken van het
Louwman Museum
Na enkele ‘hebben-ze-dit-écht-gebouwd?’-momenten (zie
kaderstuk) houden we halt bij het absolute goudhaantje binnen
de collectie: de laatst overgebleven Toyota AA uit 1936, een
wagen waarvoor zelfs het Toyota-hoofdkwartier in Japan de
hoop al lang had opgegeven. Kooyman: “Zo’n 10 jaar geleden
werden we gecontacteerd door de host van een Russische
website, waarop zogezegd een authentieke Toyota AA
aangeboden werd. Dat kon natuurlijk niet, want volgens Toyota
zelf waren de 1.404 exemplaren van hun allereerste model
allemaal van de aardbol verdwenen.Toen ik de foto’s zag, moest
ik tot mijn grote verbazing vaststellen dat het wel degelijk om
een Toyota AA ging, die na de oorlog als tractor was gebruikt
in Siberië. Het was het begin van een zeven maanden durende
queeste – de wagen bleek uiteindelijk in Vladivostok te staan
– waarbij we een aantal mensen en instanties plots moesten
‘helpen’ om de nodige uitvoerdocumenten te verkrijgen, toen
ze in de smiezen kregen hoe belangrijk die auto voor ons was.
De hele operatie heeft ons dus behoorlijk wat meer gekost dan
we vooraf hadden gebudgetteerd (lacht).”
OUD EN NIEUW
De permanente collectie van het Louwman Museum is zowel
chronologisch als thematisch ingedeeld en bestrijkt zowat
het hele automobiele spectrum, gaande van de allereerste
gemotoriseerde paardenkoetsen – want dat waren het eigenlijk
– tot en met de Formule 1. Alle belangrijke autolanden (veertien
in totaal) worden afzonderlijk gepresenteerd. Ook de Belgische
autogeschiedenis is vertegenwoordigd, u vindt er onder meer
een FN uit 1900, een Nagant (de voorloper van Imperia) uit
1909 en een Minerva uit 1928.
Geen fan van dat soort hoogbejaarde bolides? Dan nog loont
het de moeite om binnenkor t een dagtrip naar Den Haag
te plannen, want net als ‘ons’ eigen Autoworld in Brussel
trakteert het Louwman Museum zijn publiek regelmatig op
actualiteitsgebonden thematentoonstellingen. Kooyman: “Vorig
jaar viel onze McLaren-tentoonstelling bijzonder goed in de
smaak, met Formule 1-wagens van Hamilton, Häkkinen, etc.,
daarom hebben we beslist om het ook in 2018 in de sportieve
sfeer te gaan zoeken.” Iets zegt ons dat ze ons nog vaker gaan
zien, daar in Den Haag…
Het Louwman Museum in Den Haag is geopend van dinsdag
t.e.m. zondag, telkens van 10 tot 17u. Een toegangsticket kost
14 euro, voor kinderen, studenten en groepen zijn speciale
kortingstarieven voorzien. Alle info vind je op de website

www.louwmanmuseum.nl
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1. BROOKE SWAN CAR (1910)

Een knettergek idee van een knettergekke Engelsman
uit Calcutta (India). De Swan Car moest vooral de
plaatselijke bevolking choqueren, inclusief een stoom
spuitende snavel en een systeem om witkalk uit het
achterste van de rijdende zwaan te stor ten. Om… u
weet wel.

2. TOYOTA AA (1936)

Gezien de historische link tussen Louwman en Toyota
heeft deze Toyota AA vooral een grote symbolische
waarde. De wagen was sinds de Tweede Wereldoorlog
in handen van een Siberische boer en is waarschijnlijk
als oorlogsbuit naar Rusland gekomen. Werd in 2008
ontdekt in een schuur in Vladivostok.

3. TALBOT LAGO T150 SS
‘TEARDROP’ COUPE (1937)

Eén van de mooiste coupés aller tijden, deze door
carrossiers Figoni en Falaschi vormgegeven Talbot
Lago. Onder het sensuele koetswerk schuilt echter een
hardcore racer, de van een 6 liter-viercilinder voorziene
‘goutte d’eau’ eindigt zelfs derde in Le Mans. In totaal
werden er van het model slechts 16 exemplaren
gebouwd, elk met een eigen afwerking.

4. PEGASO Z-102 CUPULA (1952)

De lijnen van deze Spaanse Pegaso zijn geïnspireerd op
de destijds heersende hype rond UFO’s en vliegende
schotels. Hij werd aangekocht door Louwman in 2006,
drie jaar later begon het museum met een intensieve
restauratie die tot 2015 zou duren. Met succes, want
tijdens het Concours d’Elegance op Amelia Island
(USA) werd de wagen in 2016 verkozen tot ‘Best of
Show’.

5. PORSCHE 718/2 FORMULA 2 (1960)

Deze in de nationale racekleur gestoken Porsche was
de auto van jonkheer Carel Godin de Beaufor t, een
gentleman driver die droomde van een carrière in
de Formule 1. Tijdens de kwalificatieronden voor de
Duitse Grand Prix in 1964 op de Nürburgring crasht
de 30-jarige Godin de Beaufor t, en overlijdt een dag
later aan zijn verwondingen. De Porsche is de enige
wagen uit de collectie waarmee Louwman nooit
deelneemt aan historische wedstrijden, uit respect voor
de nabestaanden.

NISSAN JUKE

NIEUWE
NISSAN X-TRAIL

NIEUWE
NISSAN QASHQAI

OOK UW FINANCIEEL
DIRECTEUR IS ER DOL OP
Onze crossovers bieden u heel wat professionele voordelen. Dankzij hun intelligente
technologie loodsen ze u vlot door het drukste verkeer, terwijl u ontspannen arriveert.
Goed voor uw productiviteit. Met hun strakke look gaat ook uw bedrijfsimago erop
vooruit. En met hun zuinige verbruik en lage CO2 -uitstoot vormen ze stuk voor stuk
een uitstekende investering. Kortom, ze hebben alles om u én uw CFO te overtuigen.

• Intelligente rijbaanassistent
• Intelligent noodremsysteem
• Around View Monitor:
360°-vogelperspectief

Getoonde modellen: Nissan JUKE TEKNA DIG-T 115, Nieuwe Nissan X-TRAIL TEKNA DIG-T 163 en Nieuwe Nissan QASHQAI N-CONNECTA DIG-T 115.
Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet
bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen:

99 -172 G/KM

3,8 - 7,3 L/100 KM

KUGA
NIEUWE FORD

Gedurfd design, pure kracht, razend efficiënt en sublieme
communicatietechnologie zoals het gesofisticeerde SYNC
3-touchscreen. De gloednieuwe Ford Kuga heeft het allemaal.
Ontdek zijn super economische 1.5 TDCi dieselmotor of
prestatiegerichte 1.5i EcoBoost benzinemotor.
Surf naar ford.be

netto VAA*

L/100 KM

vanaf

vanaf

€ 87,42

4,4

G/KM CO2
vanaf

115

Ford Kuga ST-Line met opties en accessoires.

4,4-7,5 L/100 KM.

115-173 G/KM CO2.

NEDC-verbruik en NEDC-CO2-uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg
hebben. Het betrokken voertuig valt onder de NEDC-waarde. Meer informatie bij uw Ford-verdeler. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be/FleetEnLeasing. *Berekend op New Kuga
Trend 1.5TDCi - FWD - 120 pk met metaalkleur. De berekening van het maandelijkse nettovoordeel van Alle Aard gebeurt op basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
Deze info is louter informatief en Ford Motor Company Belgium NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden in geval van enig verschil tussen het vermelde Voordeel en het
uiteindelijk bekomen Voordeel. De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

