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Nissan QASHQAI. Er kan er maar één de beste zijn.
Wil je de beste crossover voor jou en je medewerkers? Met z’n gedurfde design, geavanceerde technologie 
en dynamische rijstijl is de Nissan QASHQAI klaar voor elke uitdaging.  
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• NissanConnect-navigatiesysteem
• 360° zicht met de Around View Monitor
• Nissan Safety Shield-technologie
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Beste lezer,

Er gaat niets boven een nieuw jaar beginnen met een goed gevoel. En dat is 
wat we hebben, hier bij J&T Autolease: onze vloot blijft gestaag groeien en 
heeft inmiddels de kaap gerond van de 7.200 voertuigen. Dat is een cijfer 
waarvan we nooit hadden durven dromen toen ik het edito schreef van de 
eerste Automotions. We hebben er dan ook hard voor gewerkt. Onszelf 
steeds in vraag gesteld. Hoe kunnen we onze klanten een nog betere service 
bieden? U hebt geantwoord met uw trouw en daar kunnen we u alleen maar 
dankbaar voor zijn. 

Velen onder u leasen bij ons ook lichte bedrijfsvoer tuigen. Het is een 
specialiteit geworden waar we het verschil maken met maatoplossingen. We 
beseffen als geen ander dat deze voertuigen een centrale rol spelen binnen uw 
business. Onlangs nog koos een grote naam uit de retail ons als partner voor 
hun bestelwagens. Hun slogan “Uw akte van vertrouwen”, we kunnen ons 
daar wel in vinden. We zijn dan ook behoorlijk trots dat ze voor ons hebben 
gekozen. Dit jaar kan u op het Autosalon ook de lichte bedrijfsvoertuigen 
terugvinden. Ga zeker eens langs om inspiratie op te doen … en aarzel niet 
om ons te contacteren als we u kunnen helpen bij uw keuze.

Zoals de traditie het wil, begint het nieuwe jaar altijd met goede intenties. Bij 
ons zijn die dit jaar behoorlijk sportief. Een aantal van onze medewerkers 

zal dit jaar meedoen aan de Antwerp 10 
miles. We zouden het erg leuk vinden om 
dat samen met u te doen. Ziet u dergelijke 
sportieve uitdaging wel zitten? Aarzel dan 
niet om uw vertrouwde contactpersoon bij 
J&T Autolease hierover aan te spreken en 
we gaan samen de challenge aan.

Onder tussen wens ik u veel leesplezier 
met de eerste Automotions van wat 
ongetwijfeld een schitterend jaar wordt!

Jan Deknuydt
Algemeen directeur
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Nieuwe gezichten  
bij J&T Autolease

Als bedrijf in volle expansie heeft J&T Autolease onlangs vier nieuwe medewer-
kers verwelkomd: Annemie Meyvisch (Customer Service Administrator), Ann 
Van Tichelen (Sales & Account Manager), Philippe Vermoesen (Sales & Account 
Manager) en Martine Vervloet (Teamleader Contract Administration). Een korte 
introductie!

Annemie Meyvisch is sinds begin november 2016 aan de slag bij J&T Autolease. 
Hoewel ze al een hele tijd in de automobiele wereld zit, is dit toch een grote 
stap. “Voordien heb ik 6 jaar in een Citroën-concessie gewerkt waar ik verant-
woordelijk was voor de receptie en de waarborg. En daarvoor was ik nog eens 
5 jaar aan het werk als receptioniste in een concessie van Jaguar Land Rover. 
Door herstructureringen moest ik op zoek naar een nieuwe baan en die vond 
ik bij J&T Autolease.” 

Bij J&T Autolease oefent Annemie een heel andere functie uit dan wat ze voor-
dien gewend was. Ze is er nu immers Customer Service Administrator. “Bij J&T 
Autolease ben ik als lid van het operational team mede verantwoordelijk voor 
alle opvolging wat brandstof betreft. Bovendien draag ik ook mijn steentje bij 
aan de Customer Service, zoals mijn functietitel al doet vermoeden.” 

“Momenteel bestaan mijn dagen voor een groot deel uit opleidingen en bij-
scholingen. Die zijn ongetwijfeld boeiend, maar ook wel wat vermoeiend 
natuurlijk. Gelukkig werd ik al meteen omarmd door de collega’s. Het is mis-
schien nog wat vroeg, maar ik voel me best thuis hier bij J&T Autolease!”, klinkt 
het enthousiast. 

Een blijvende groei loopt samen met een uitbreiding van het salesteam. En daar 
is Ann Van Tichelen één van de nieuwe gezichten. Ann is geen onbekende in de 
lease- en fleetwereld. “Voor ik bij J&T Autolease aan de slag ging, was ik werk-
zaam in de fleetafdeling van Opel Belgium. En daarvoor werkte ik bij invoerder 
Citroën, eveneens op de fleetafdeling. Maar mijn voorkeur voor de leasesector 
werd gevoed door mijn jaren ervaring bij twee andere leasemaatschappijen. En 
dat is net de reden waarom ik terug voor een functie bij een leasemaatschappij 
heb gekozen.” 

Bij J&T Autolease voelde Ann Van Tichelen zich al van de eerste dag thuis. “Ik 
werd met open armen ontvangen, maar dat verbaasde me zeker niet. Ik kende 
J&T Autolease al als een heel warme leasemaatschappij die erg klantgericht 
is. Dat is dan ook meteen de grootste sterkte van deze middelgrote speler. 
De transparantie en flexibiliteit naar de klanten toe zal J&T Autolease in de 
toekomst zeker geen windeieren leggen. En ik ben maar al te blij om aan de 
blijvende groei mee te werken!”

Annemie Meyvisch
Customer Service Administrator

Ann Van Tichelen
Sales & Account Manager
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BINNEN BUDGET. 
BOVEN VERWACHTING.

BUSINESS PACK
» Park Pilot voor- en achteraan

» Sight & Light Pack

» Radio Navi 900 IntelliLink met
 8” touchscreen kleurenscherm   

OPEL FLEET

  3,3-6,1 L/100 KM   88-141 G/KM
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be    

*Aanbod geldig voor professionelen op een Opel Astra 5-deurs Edition. 
Vraag ernaar bij uw Opel Verdeler. Model louter ter illustratie.

opel.be

Business Pack voor

€ 550*
excl. BTW

Uw voordeel: € 1.247,52

090117_Automotions NL_Astra_A4_01.indd   1 16/12/16   10:10



Het Salesteam van J&T Autolease werd naast Ann Van Tichelen ook versterkt 
met Philippe Vermoesen, die sinds begin oktober 2016 aan het werk is. “Mijn 
functie bestaat vooral uit prospectie”, vertelt de Sales & Account Manager. 

“Dat heeft alles te maken met mijn werkveld, Brussel en omgeving, waar J&T 
Autolease nog een pak groeimarge heeft.” 

Philippe Vermoesen is geen groentje in de automobiel en de fleetwereld in het 
bijzonder. Voor hij aan de slag ging bij J&T Autolease was hij immers Fleet & PR 
manager bij Volvo De Smet Brussels. “Drie jaar lang heb ik de fleetwereld van 
naderbij mogen ontdekken. Dat is natuurlijk een welkome ervaring die ik nu 
handig kan gebruiken. Bovendien kom ik van ‘de andere kant’ wat het voor mij 
gemakkelijker maakt om me in te leven in de noden van mijn huidige potenti-
ele klanten.” 

De flexibele aanpak die Philippe Vermoesen ambieert is niet voor niets het 
stokpaardje van J&T Autolease. “De flexibiliteit en snelheid die J&T Autolease 
kan aanbieden, vind je allerminst overal in de sector terug. En ik kan het weten. 
Daarom zal J&T Autolease sowieso blijven groeien de komende jaren. En 
ondanks deze constante groei blijft flexibiliteit en klantentevredenheid prime-
ren. Een voorbeeld voor de sector”, concludeert een gemotiveerde Philippe 
Vermoesen.

Ook Martine Vervloet heeft haar ziel verloren aan de automobiele sector. “En 
dat gebeurde al van toen ik heel klein was”, vertelt deze Teamleader Contract 
Administration. “Mijn ouders hadden namelijk een garage, dus ik ben tussen de 
wagens opgegroeid. Geen wonder dat ik dan zelf ook in de sector ben beland.” 

Voor Mar tine Vervloet bij J&T Autolease aan de slag ging, was ze werk-
zaam bij Peugeot Antwerpen. In haar huidige functie, Teamleader Contract 
Administration, werkt ze samen met twee andere J&T Autolease-medewerkers 
aan alles wat met contractbeheer te maken heeft. “Vooral de einde contracten 
van de wagens vallen onder onze verantwoordelijkheid, maar ook bijvoorbeeld 
de aanpassingen op kilometrage en looptijd van lopende leasecontracten.” 

Martine koos er bewust voor om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij J&T 
Autolease en daarvoor heeft ze haar duidelijke redenen. “J&T Autolease zal 
de komende jaren alleen maar groeien en dat heeft alles te maken met de 
professionaliteit die we combineren met een persoonlijke aanpak. In een 
wereld waarin alles grootser en onpersoonlijker wordt, grijpt men meer en 
meer terug naar de menselijke kant van ondernemingen. En net daar kan J&T 
Autolease een verschil maken.”

Philippe Vermoesen
Sales & Account Manager

Martine Vervloet
Teamleader Contract Administration
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 4,4-7,4 L/100 KM.  115-171 G/KM CO2.
Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Meer 
informatie bij uw Ford-verdeler. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be/FleetEnLeasing. *Berekend op Ford New Kuga Trend 1.5i Ecoboost FWD 120 pk. 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.

netto VAA* vanaf L/100 KM CO2

€ 81,35 6,3 143

Krachtig, razend efficiënt, fraai en weergaloos qua 
communicatie: de gloednieuwe Ford Kuga heeft het 
hélemaal, met zijn supereconomische 1.5 TDCi dieselmotor, 
gedurfd design en gesofisticeerd SYNC 3-touchscreen. 
Surf naar ford.be

NIEU W E  F O R D

KUGA

Ford Kuga ST-Line met opties en accessoires.

6053_Fleet_Kuga MCA_Graphic_NO_Price_W210xH297mm_NL.indd   1 13/12/16   16:18
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Er stroomt Super 98 door zijn aderen,  hij staat op en gaat slapen met 
oldtimers, maar vult zijn professionele dagen als meubelmaker. “Matching 
Numbers doet die twee passies perfect versmelten”, aldus Johan Olivier. 
Olivier ontwerpt gepersonaliseerde schaalmodellen van echte oldtimers, de 
perfecte eyecatcher in de living van elke petrolhead.

Al van jongsaf was Johan Olivier gebeten door de automicrobe, maar zijn oog voor 
detail en zijn passie voor vormgeving leidden hem uiteindelijk naar een carrière als 
zelfstandig meubelmaker. Een bezigheid waar hij zijn agenda makkelijk gevuld mee 
krijgt … maar het oldtimerbloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan.

“Toen ik Johan 30 jaar geleden leerde kennen, toonde hij me zijn zolderkamer, tot de 
nok gevuld met onderdelen van miniatuurauto’s. Ik dacht: wat is dat hier allemaal”, 
lacht echtgenote Angélique, die Johan met raad en daad bijstaat in wat ze zelf ‘een uit 
de hand gelopen hobbyproject’ noemen. Matching Numbers ontstond ruim ander-
half jaar geleden, nadat Johan voor een bevriende oldtimerliefhebber zijn wagen op 
schaal 1 / 18 had nagebouwd, tot in de allerkleinste details. “Toen we op dat feest 
aankwamen en ons cadeau overhandigden, was de jarige dolenthousiast”, herin-
nert  Johan zich levendig. “Diezelfde avond nog probeerde iedereen ons ervan te 
overtuigen om hiermee door te gaan, niet veel later volgden er al een paar nieuwe 
aanvragen … en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

MONNIKENWERK, MAAL TWEE
Intussen heeft Matching Numbers al een tiental projecten op zijn actief, die elk 
gemiddeld ruim een week intensief personalisatiewerk vereisen. “Geloof me, dat zijn 
geen werkdagen van 8 uur”, lacht Johan, “al hangt veel natuurlijk af van de mate van 
personalisatie.”

Matching Numbers vertrekt steeds van een miniatuur op schaal 1 / 18. Net groot 
genoeg om alle details haarfijn weer te geven, maar ook niet te groot – dan verliest 
een schaalmodel namelijk veel van zijn charme, aldus Johan. “Voor sommige wagens, 

Matching Numbers

Grote dromen …  
in het klein
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vooral oudere exemplaren, maakt het er de zoektocht 
naar een geschikte miniatuur niet makkelijker op”, 
geeft hij aan. “Onze basismodellen komen 
dan ook van over de hele wereld”. Voor 
de personalisatie zelf biedt Matching 
Numbers drie verschillende formu-
les aan: Starting Grid, waarbij enkel 
de nummerplaten gepersonali-
seerd worden, Pitstop, waarbij 
het schaalmodel in de originele 
kleur herspoten wordt, en ten 
slotte Full Throttle, een all-in 
pakket dat bovenop de eerder 
genoemde elementen nog wat 
extra personalisatiemogelijkhe-
den bevat. En dat gaat ver. Heel 
ver zelfs.

“Een van de meest uitdagende projec-
ten was het personaliseren van een Shelby 
Cobra”, vertelt Johan. “Het was een van onze 
eerste realisaties, waardoor we nog wat moesten zoe-
ken naar de juiste contacten in het miniatuurwereldje, naar de 
juiste kleurcodes ook. Van zodra we het goede basismodel te 
pakken hadden, kon het personaliseren beginnen: het herspui-
ten van het koetswerk, de extra rollbar, de stripings, enzoverder. 
Het toeval wil dat de Shelby één van mijn favoriete wagens is, 
waardoor ik had beslist om niet één, maar wel twee miniatuur-
versies te bouwen. Monnikenwerk, maal twee (lacht)”.

EEN MINIATUUR ALS IJSBREKER
Wanneer we voorzichtig peilen naar het prijskaar tje van 
zo’n all-in pakket, vallen we steil achterover … in positie-
ve zin, welteverstaan. “De totaalprijs van de projecten die 
we tot nog toe hebben afgewerkt, schommelt tussen 1.000 
en 1.500 euro”, vertelt hij. “Dankzij onze achtergrond in de 
interieurbouw bieden we klanten ook de mogelijkheid om 
hun schaalmodel te laten leveren in een op maat gemaakte 
kast, onder een stolp, noem maar op. We merken dat onze 
klanten hun schaalmodel vaak als het pronkstuk van hun 
woonkamer of hun kantoor beschouwen, een decorelement 
dat iets prijsgeeft over hun identiteit. Onze klanten zijn veelal 
zakenmensen, die hun oldtimer in hun kantoor zetten. De 
perfecte ijsbreker.”

Hoewel Matching Numbers in oldtimermiddens alsmaar 
meer bekendheid geniet, wil Johan zich in de 

toekomst specifiek gaan richten op par ti-
culiere oldtimereigenaars. “Nu Matching 

Numbers stilaan gerodeerd raakt, wil-
len we een breder publiek aanspre-

ken. De eerste stap is het benade-
ren van de talloze Belgische old-
timerclubs, waar nog een enorm 
potentieel zit. Onze boodschap 
is dat Matching Numbers niet 
alleen weggelegd is voor bezit-
ters van zeldzame Porsches en 
Ferrari’s, die niet hoeven te kij-

ken op een paar duizenden euro’s.  
Ook een eigenaar van een origi-

nele Mini Cooper mag dromen van 
een gepersonaliseerd schaalmodel!"

Pour la petite histoire: op 

het moment van schrijven werkt 

Johan vlijtig verder aan een replica van 

de oranje Opel Kadett, die schitterde in de 

één-reeks Eigen Kweek. Niet om er munt 

uit te slaan, maar gewoon, omdat het kan. 

Oldtimerbloed, weet je wel …

MATCHING NUMBERS,  

TWEE MAGISCHE WOORDEN  

IN AUTOLAND 

Dat Johan voor ‘Matching Numbers’ koos om zijn passie onder woor-
den te brengen, is allesbehalve toeval. Het ‘matching numbers’-predikaat 
is namelijk heilig in oldtimermiddens, het betekent dat een oldtimer zich 
– ondanks de vaak hoge leeftijd – nog steeds in originele staat bevindt 
(m.a.w. dat de serienummers van de motor en transmissie nog steeds 
overeenstemmen met het chassisnummer van de wagen). Hoewel er 
ook al forse prijzen worden neergeteld voor perfect gerestaureerde 
exemplaren van zeldzame oldtimers, blijven veel verzamelaars toch 
koortsachtig verder zoeken tot ze zo’n felbegeerd ‘matching num-
bers’-exemplaar te pakken hebben …

matchingnumbers.be
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 RUIMTE 
VOOR AMBITIE 

BUSINESS EDITIE 

De Fiat Tipo Station Wagon Business is met zijn 
elegante en tegelijk sportieve lijnen ongeloo� ijk 
ruim en veelzijdig. Naast ruimte voor ambitie 
beschikt hij ook over een standaarduitrusting die de 
zakelijke bestuurder een maximale functionaliteit 
en stijl biedt. Kies voor het ECO pack en verlaag 
uw CO2 uitstoot tot 89 g/km.

• Uconnect™ LIVE Service 
• Navigatiesysteem met touchscreen 
• Cruise Control 
• Parkeersensoren achter 
• 550 liter kofferruimte 
• 16” lichtmetalen velgen 
• Middenarmsteun voor
• Optie ECO Pack

DE NIEUWE TIPO STATION WAGON

 H I J  V R A A G T  W E I N I G  M A A R  G E E F T  V E E L .

 (L/100 KM) : 3,7-6,0      (G/KM) : 89-139

� at.be

V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR: Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN: BE86 4829 0250 6150. 
Milieuinformatie [K.B. 19/03/2004]: www.� at.be. Foto ter illustratie en niet contractueel.

S01006CQU Fiat Tipo Fleet&Business BEL 210x297 Automotions NL v2.indd   1 20/12/16   17:30



Salon Dream Cars
Bolides  

die doen watertanden
De merken die u in de gemiddelde professionele vloot terugvindt, 
wagen zich meer en meer aan echte droomwagens. Maar de ware 
sterren van het Salon Dream Cars, dat zich in de marge van het 
Autosalon van Brussel afspeelt van 20 tot 22 januari, blijven toch 
de merken die u niet elke dag op de baan tegenkomt. Automotions 
maakte voor u een top 10 die u zeker zal doen watertanden … 

ALPINE
Ruim 20 jaar geleden verdween 
het merk Alpine van de radar. 
Vandaag is de Franse autobouwer 
uit Dieppe klaar voor een grote 
comeback, belichaamd door de 
terugkeer van de legendarische 
‘Berlinetta’. In 2017 mogen de 
talloze fans zich aan een groot-
scheepse herrijzenis verwachten, 
al was bij het ter perse gaan nog 
niet veel bekend over de nieuwe 
Alpine. We weten wel dat de nieu-
we sportwagen uitgerust zal zijn 
met een middenmotor van om 
en bij de 300 pk, en dat het eigen-
gewicht rond de 1.000 kilogram 
zal schommelen. De Franse auto-
bouwer plant bovendien ook een 
reeks varianten, waaronder zelfs 
een cabrio. We zijn benieuwd! 

ASTON MARTIN
Voor het gerenommeerde Britse automerk 
Aston Martin staat het Salon Dream Cars 
volledig in het teken van de DB11. Een 
nieuw model, maar bovendien ook een 
nieuw hoofdstuk in zijn rijke geschiedenis. 
Zijn sensuele lijnen spreken tot de verbeel-
ding en maken er op slag een nieuwe tv-ster 
van, aan de zijde van zijn allerbekendste 
bondgenoot, James Bond. De DB11 ont-
hult verder een nieuwe V12, de eerste 
vrucht van de technologische revolutie 
binnen Aston Martin. Deze turbomotor 
levert 608 pk en 700 Nm koppel, en wordt 
gekoppeld aan een achttrapsautomaat met 
dubbele koppeling van ZF-makelij. Dat 
resulteert in een topsnelheid van 322 km / u 
en een spurtje van 0 tot 100 in minder dan 
4 seconden. 

Alpine Concept

Aston Martin DB11

DOSSIER
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BENTLEY 
Wat zou een salon over droom-

wagens zijn zonder één van de meest 
exclusieve Britse constructeurs? 
Bentley is uiteraard op de afspraak 
met zijn allerlaatste creaties, waaron-
der deze Bentayga, een model waar 
Bentley nieuwe horizonten mee wil 
verkennen. Als allereerste Bentley-
SUV hertekent deze alle wetmatig-
heden in het luxesegment, met zijn 
2.250 kilo, zijn hoogte van 1,75 meter 
en vooral zijn 6 liter-W12 biturbo 
met 608 pk en 900 Nm! De snelste 
SUV ter wereld katapulteert  zich 
daarmee naar een top van – hou je 
vast – 301 km / u, de spurt van 0 tot 
100 neemt slechts 4,1 tellen in beslag. 
Binnenin trekt Bentley de gekende 
kaart van de luxe, met een weelde-
rig interieur met leder en hout, een 
panoramisch dak en tal van connec-
tiviteitssnufjes. De Bentaya beschikt 
verder over acht verschillende rij-
modi en cilinderuitschakeling, waarbij 
de helft van de 12 cilinders tijdelijk 
gedeactiveerd kunnen worden om 
brandstof te besparen. 

FERRARI
Het merk met het steigerende paard zakt af 
naar het salon Dream Cars met de laatste veu-
lens uit de Italiaanse renstal. Drie spectaculaire 
wagens, te beginnen met de bloedmooie 488 
GTB. Een echt beest, een racewagen met een 
3,9 liter-V8 met 670 pk … bij 8.000 t / min, dank-
zij een dubbele turbo. Hij wordt geflankeerd 
door de GTC4Lusso, een hoogtechnologische 
spor twagen met een adaptieve ophanging, 

integrale aandrijving en vierwielsturing. De 
GTC4 Lusso wordt aangedreven door twee 
andere technologische parels, een V12 met 
690 pk of de V8 van zijn buur, met 610 paar-
den. Last but not least is er ook de California 
T, waarvan de T duidt op de aanwezigheid van 
een turbo. Die downsizing neemt echter niet 
weg dat de Italiaan nog steeds 560 trappelende 
paarden ter beschikking heeft … 

KOENIGSEGG
Nog nooit gehoord van Koenigsegg? Daar hoef je je niet 
voor te schamen, want het merk heeft in België geen enkele 
wagen rondrijden. De Zweedse supersportwagenfabrikant 
bouwt zijn wagens met de hand, en mikt op de happy few 
van de happy few. Een cliënteel dat zich niet laat verleiden 
door bekende merknamen, maar vooral door … buitenaard-
se snelheid. Het in 1994 opgerichte bedrijf is continu bezig 
zijn grenzen te verleggen met alsmaar straffere supercars (en 
dat met een budget dat vele malen kleiner is dan dat van 
de gevestigde waarden). Je hebt hun namen wellicht al zien 
opduiken in enkele virale video’s op het net: Agera, Regera of 
de One:1, drie modellen die door de 1.000 pk-grens breken. 
In drie woorden: exclusiviteit, exotisme en prestaties!

Ferrari GTC4 Lusso

Koenigsegg Regera

Bentley Bentayga
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LAMBORGHINI
Er zijn maar weinig merknamen die je spontaan associeert met een sterke persoonlijkheid als Ferrucio 
Lamborghini, de oprichter van het Italiaanse sportwagenmerk die 100 jaar geleden geboren werd. Wat 
zou hij trots geweest zijn op de Huracan, die perfect past tussen al het Brusselse sportwagengeweld … 
Een scherpe blik met enorme neusgaten, forse heupen, een brede pose: de Huracan is één en al tes-
tosteron. Om de 610 trappelende paarden te beteugelen die onder het plexiglas komen piepen, rekent 
Lamborghini op een integrale aandrijving. Hoewel hij technisch verwant is aan de Audi R8, speelt de 
Lamborghini op auditief vlak een heel ander, maar minstens even verslavend deuntje … 

MCLAREN
Het gereputeerde Britse merk behoort tot het krans-
je sportwagenbouwers die zichzelf in de ‘echte’ auto-
sport groot hebben gemaakt. Dat competitie-DNA 
straalt af op elk model dat McLaren op de markt 
brengt. In Brussel plaatst McLaren de P1 in GTR-
configuratie in de schijnwerpers, in Harrods-kleuren 
nota bene! Het is een echt circuitbeest, wordt in 
uiterst beperkte serie gebouwd, en levert een ver-
mogen van 986 pk. De Sport Series van McLaren, 
de meest toegankelijke modellen die de mannen uit 
Woking op de markt brengen, zijn vertegenwoordigd 
door de 570 GT, een supercar die inzet op polyvalen-
tie. Dat uit zich onder meer in z’n koffer achteraan, 
een primeur voor McLaren … 

NOBLE
Met ‘Perfection is a road, not a destination’ als slogan, kan je 
er donder op zeggen dat de kleine Britse constructeur een 
garantie biedt op echte driver’s cars. Noble zet dan ook niet 
in op naakte cijfers, maar wel op … klantentevredenheid. De 
rij- ervaring prijkt helemaal bovenaan het lastenboek, ze boet-
seren hun wagens zelfs op maat van de klant, die zijn persoon-
lijkheid moet kunnen uitdrukken aan de hand van zijn wagen. 
Het laatste model, de M600, is een tweezitscoupé met motor 
achterin, die aangedreven wordt door een 4,4 liter-V8 biturbo 
van Yamaha. Die ontwikkelt 650 pk, meer dan voldoende om de 
1.300 kilogram wegende sportwagen buitenaardse prestaties te 
bezorgen … Rijhulpsystemen blinken vooral uit door afwezig-
heid, dit is dan ook een échte stuurmansauto. 

Lamborghini Centenario

McLaren P1 GTR Harrods

Noble M600

14 



GALA-AVOND

Het Salon Dream Cars wordt feestelijk geopend tijdens een gala-avond 
op 19 januari 2017. De aanwezige bolides worden dan geflankeerd 
door een selectie van mannequins van gerenommeerde selectiebureaus, 
getooid in de mooiste outfits van de meest exclusieve merken. Maar 
liefst 44 mannequins zullen per wagen drie verschillende silhouetten 
tonen.

ROLLS-ROYCE
Rolls-Royce “Bespoke” laat opnieuw van zich spreken, met een geperso-
naliseerde Rolls op het Salon Dream Cars als exponent van het Britse 
vakmanschap dat ze bij de personalisatie-afdeling zo hoog in het vaan-
del dragen. Het merk pakt uit met een unieke creatie op basis van de 
Dawn-cabriolet, maar ook met een Wraith ‘Week-end à la Mer’. De 
Rolls-Royce Wraith “Week-end à la Mer” is een perfecte belichaming 
van een zorgeloos weekend in Knokke-Heist. Een diepblauwe koets-
werkkleur in Peacock Blue is een duidelijke link naar de Noordzee ter-
wijl de coachline in Mugello Red een knipoog is naar de bekende bad-
stad van graaf Leopold Lippens. Het is een unieke wagen, die bij het ter 
perse gaan nog steeds te koop was. Verder noteren we de aanwezigheid 
van een Ghost Black Badge, die het prestigemerk aan een jonger imago 
moet helpen …

ZENOS
Wat gebeurt er wanneer twee autodieren met een verleden 
bij Lotus en Caterham Cars samenkomen? Het antwoord staat 
voor je neus! Het gaat om een Zenos, een ultralichte sport-
wagens zoals alleen de Britten ze kunnen bouwen. De E10 die 
op het Salon staat maakt gebruik van een 2 liter Ford-motor 
met 280 pk, voor een gewicht van amper 700 kilogram. Dat 
heeft de Zenos te danken aan zijn chassis uit aluminium, samen 
met onderdelen uit CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) die 
afkomstig zijn van BMW. Een echte funauto dus, die puur rijple-
zier ver boven comfort plaatst. Zo staat een voorruit bijvoor-
beeld op de optielijst …  

Rolls-Royce Vision Next 100

Zenos E10 R
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Wat als …  

Een schadegeval is nooit leuk. Dat weten we bij J&T Autolease maar 
al te goed. Dagelijks staan we onze klanten met raad en daad bij om 
dit lastige proces zo vlot mogelijk te doorlopen. Als u dacht dat een 
schadegeval met een nieuwe wagen al veel met zich mee bracht, heeft 
u nog nooit een ongeval gehad met een classic car. Automotions kreeg 
de kans om vanop de eerste rij toe te kijken hoe een schadegeval van 
zo’n auto behandeld wordt. 

Tijdens een kleinschalige rally in Antwerpen merkte Philippe 
Quatennens wat op aan de besturing van zijn Porsche 356 SC 
uit 1964. Omdat hij er een week later mee zou deelnemen aan 
de Zoute Grand Prix besloot hij het zekere voor het onzekere 
te nemen en de wagen te laten controleren in de garage. Zoals 
het gebruikelijk is bij zo’n geval beslist de garage het voertuig 
even uit te laten voor een korte testrit. Op die manier konden 
de medewerkers zelf nagaan wat er precies schortte aan de 
356. En daar liep het mis.

Deze testrit kwam abrupt ten einde toen de Porsche 356 SC 
in haar linkerflank gegrepen werd door een BMW X5. “Het 
was meteen duidelijk dat de schade aanzienlijk was”, vertelt 
Philippe Quatennens, de eigenaar van de wagen. “Gelukkig zijn 

GESCHIEDENIS PORSCHE 356 CS

De Porsche 356 was de eerste auto die Porsche ooit maakte. Het 
was een lichte, kleine sportwagen waarbij de motor over de achter-
wielen lag. De 356 werd ontworpen in Gmünd, waar Volkswagen 
ingenieur Ferdinand Porsche in de Tweede Wereldoorlog naartoe 
was getrokken. Hij was in de jaren 30 mee betrokken geweest bij 
de ontwikkeling van de Volkswagen Kever. Porsche gebruikte voor 
de productie veel onderdelen van de Kever, zoals de luchtgekoelde 
boxermotor. De Porsche 356 was een vierzitter, maar achterin wer-
den alleen twee noodzitjes aangebracht.
Het exemplaar dat wij onder de loep nemen is deze 356 SC uit 
1964. De C-variant was de vierde en laatste variant van de 356. De 
SC was de sporteditie. Hij perste 95 pk uit zijn 1.6 viercilinder en 
kreeg voor het eerst schijfremmen. Hij werd in 1963 geïntroduceerd 
en was uiteraard de meest doorontwikkelde 356.

uw geliefde classic car  
schade oploopt?

RETROMOTIONS
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de inzittenden slechts licht gewond geraakt, maar mijn Porsche 
was er wel slecht aan toe. Toen ik de foto’s binnenkreeg van 
het ongeval, stond mijn hart even stil. De linkerkant was flink 
toegetakeld en even vreesde ik ervoor dat het ongeval ging 
resulteren in een ‘totaalverlies’, maar daar is voorlopig nog geen 
sprake van.” 
Het vaststellen van de schade aan zulke classic cars gaat niet 
over één nacht ijs en zet een hele procedure in gang. Nadat 
de wagen terug naar de garage is gesleept, worden er experts 
opgeroepen om de huidige toestand van de wagen grondig in 
kaart te brengen op basis van fotomateriaal en een schrifte-
lijk rapport. Dat gebruiken de experts om de schadekost te 
bepalen. 

DE CATALOGUSPRIJS? EUH …
“Want het is natuurlijk niet mogelijk om je daarvoor gewoon te 
baseren op de ‘huidige catalogusprijs’ zoals dat gebruikelijk is bij 
nieuwe wagens”, aldus Philippe Quatennens. “Voor een classic 
car wordt er hierbij gekeken naar het model en het bouwjaar, 
het aantal exemplaren dat er van dat model gemaakt werden, 
het verhaal rond de auto en het palmares. ”Ondertussen tracht 
de garage te bepalen wat het gaat kosten om de wagen te her-
stellen. En ook dat blijkt een complex gegeven. “Bepaalde wis-
selstukken kunnen nog gevonden worden, maar andere moeten 
helemaal from scratch nagemaakt worden. Je kan het tegen-
woordig ook door een 3D-printer laten maken Maar welke 
optie je ook kiest, beide processen nemen veel tijd in beslag en 
zijn ook duur.”

Eens beide partijen hun huiswerk gemaakt hebben, is het aan 
de verzekering om uit te maken of het aan de orde is om de 
wagen te laten herstellen of hij toch ‘total loss’ verklaard wordt. 
Uiteraard hoopt Philippe op het eerste. “De emotionele band 
die ik met deze classic car heb opgebouwd, is niet van de minste. 
Ik kocht hem immers al 15 jaar geleden! En nam hem in die 
tijd vaak mee op pad. Soms voor pleziertripjes, maar meer nog 
tijdens de rally’s waaraan ik als copiloot samen met piloot Jeffrey 
Van Hooydonck achter het stuur van deze 356 heb deelgeno-
men. Bovendien heb ik deze wagen aan mijn zonen beloofd. Hij 
moet gewoon hersteld kunnen worden … ”

In de komende editie van Automotions zult u in deze rubriek het 
vervolgverhaal van dit uniek schadegeval kunnen volgen.

PALMARES VAN DEZE PORSCHE 356 SC

Deze Porsche 356 SC werd voor de eerste maal ingeschreven in 1964 
in California. Hij reedt zijn eerste rally 2003 waarna er nog vele volgden: 
National Classic Tour, Rallye des Isles, 12 uren van Hoei, Zoute Grand 
Prix, Mille Miglia, Gran Premio Nuvolari, Excelsior Rally, etc. Hij werd win-
naar in de Zoute Grand Prix in 2010 en 2012 en de National Classic 
Tour in 2011 en 2013. 

De emotionele band die ik met deze classic car 

heb opgebouwd, is niet van de minste. Ik kocht 

hem immers al 15 jaar geleden!
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Vanaf 20.000€(1)

FISCALE AFTREKBAARHEID : 90%NETTO VAA : 53€/MAAND(2)

NIEUWE CITROËN GRAND C4 PICASSO BUSINESS LOUNGE
MET CITROËN ADVANCED COMFORT® 

LEDEREN BINNENBEKLEDING / ACHTERKLEP MET HANDENVRIJE OPENING / PANORAMISCHE VOORRUIT
CITROËN CONNECT NAV / 5 OF 7 PLAATSEN

3,9 - 4,3 L/100 KM 98 - 112 G CO2/KM
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso Shine (optie : metaalkleur). (1) Citroën Fleet Aanbieding zbtw voor de CITROËN Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 

115 S&S MAN6 Business Lounge, inclusief � eetkorting, voorbehouden aan bezitters van een ondernemingsnummer, geldig van 01/11/2016 t.e.m. 31/12/2016 onder voorbehoud van een wijziging van de catalogusprijs. (2) Maandelijkse netto VAA Schatting 
van de netto maandelijkse bijdrage die de werknemer werkelijk zal betalen voor het voordeel van alle aard, op basis van de maximale aanslagvoet van 53.5% (53% voor een CITROËN Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6 Business Lounge). Aanbiedingen 
niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig in de deelnemende CITROËN verkooppunten. Alle uitrustingen zijn afhankelijk van de afwerking en de opties. De afgebeelde voertuigen kunnen verschillen vertonen met de gecommercialiseerde 
voertuigen in België of in het Groothertogdom Luxemburg. Voor meer informatie over alle diensten van CITROËN kunt u terecht bij alle CITROËN concessiehouders, commerciële agenten en erkende Citroënherstellers. V.U.: V. Rzasnicki, Parc de l’Alliance - Avenue 
de Finlande 4-8 – 1420 Braine-l’Alleud. De prijzen in dit document zijn onder voorbehoud van drukfouten.
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Alfa Romeo Giulia, 2.2 JTDm 136 pk turbo diesel

Klaar voor  

Alfa Romeo deed het in het verleden behoorlijk goed in het D-segment met eerst zijn 
156 en daarna de 159. Zijn opvolger de Giulia liet echter behoorlijk lang op zich wachten. 
Maar nu verschijnt de Italiaanse furie eindelijk op het strijdtoneel. Kan zij de hooggespannen 
verwachtingen inlossen? We vroegen het aan onze testrijders!

een Italiaanse schone  

FRÉDÉRIC DECOURTIT
IMC B.V. Belgium Branch

Frédéric Decourtit houdt van precisie. Eerst en vooral 
omdat hij werkt voor IMC, een onderneming die metalen 
producten verdeelt die bedoeld zijn voor industrieën met 
een hoge precisiegraad, zoals de luchtvaart bijvoorbeeld. 
Maar ook omdat hij als financieel directeur heel nauwkeu-
rig met cijfers moet omgaan. Vond hij als eerste testpersoon 
deze waarden terug in de Alfa Giulia? 

“Van zodra de wagen op onze parking stond, waren mijn col-
lega’s in volle bewondering. Logisch ook, het is gewoon een 
prachtige wagen die men nog niet zo veel op de weg ziet. 
Het is leuk om een echte nieuwigheid aan de tand te mogen 
voelen!”

De toon is gezet: de Giulia heeft onze testrijder rond haar vin-
gers gedraaid. “Een hele tijd geleden reed een collega met een 
Alfa Romeo. Maar sindsdien had ik nooit meer met het merk 
gereden. En ik moet zeggen dat de Giulia me verrast heeft … 
op de meest positieve manier.” Eerst en vooral door het uiter-
lijk. “Ik rij zelf met een BMW 3 Reeks Touring. Eigenlijk heb ik 
maar zelden het koffervolume van een break nodig. Meestal 
vind ik een berline gewoon minder mooi dan een break. Maar 
hier is de Giulia de uitzondering die de regel bevestigt!” 

Toen hij het stuur vastgreep, werd het enthousiasme van 
Frédéric over deze wagen alleen maar aangewakkerd. “Niets 
aan te merken op de kwaliteit binnenin. Wat de rijervaring 
betreft, kan ik alleen maar concluderen dat dit puur plezier 
is. Deze Giulia rijdt goed, hoewel ik nog wel over wat meer 
vermogen had willen beschikken. Met zo’n 2.2 en aangename 
automaat had ik graag de versies met 150 of 180 pk aan de 
tand gevoeld.” 

Of Frédéric zijn BMW zou ruilen voor de Giulia? “Eerlijk 
gezegd heb ik al een ander merk op het oog. Ik heb altijd met 
een Audi gereden en daar zou ik dan ook naar teruggrijpen. 
Daarentegen is een collega wél heel geïnteresseerd in deze 
Alfa Romeo Giulia als volgende bedrijfswagen. Deze test heeft 
hem helemaal over de schreef getrokken.” Missie volbracht!

 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

Checklist Testimonials
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PETER LANENS
EY

Na een week testrijden gaf Frédéric Decourtit het stuur van de 
Giulia door aan Peter Lanens (31), die als Audit manager voor EY 
zowat het hele land doorkruist om financiële audits uit te voeren bij 
tal van bedrijven. Ook hij was onder de indruk van Alfa’s nieuwste 
fleetwapen.

Beroepsmatig toert Peter nu al anderhalf jaar rond met een 
BMW 3 Reeks Touring, een keuze die hij zich nog geen 
seconde heeft beklaagd. “Het is vooral een heel complete 
wagen”, legt Peter uit. “Ik zocht een comfortabele kilo-
metervreter omdat ik dagelijks op verschillende locaties 
moet zijn, maar ook een wagen die ruim genoeg is voor 
de wekelijkse uitstapjes met onze twee kleine kindjes. 
Jonge ouders zullen wel begrijpen welke logistieke uit-
dagingen dat soms met zich meebrengt (lacht).”

Toen we Peter uitnodigden om zijn trouwe BMW 3 Reeks 
voor één week in te ruilen voor een Alfa Romeo Giulia, was 
hij niettemin enthousiast. “Hoewel ik niet spontaan aan Alfa 
Romeo zou denken bij het kiezen van een bedrijfswagen, kan 
je er niet naast dat deze Giulia persoonlijkheid uitstraalt.” Dat 
er onder dat Italiaanse maatpak ook een dynamische driver’s 
car schuilt, moest Peter op dat moment nog ontdekken. Toen 
we een week later peilden naar zijn ervaringen, waren de com-
mentaren dan ook bijzonder lovend. “Het rijcomfort is echt fan-
tastisch. De 2,2 liter-motor en de automaat werken heel vlot 
samen. Je voelt ook dat het een achterwielaangedreven auto is, 
het rijgedrag is helemaal in balans.”

Toch onthoudt Peter ook één groot nadeel aan de Alfa Romeo 
Giulia: “Het gebrek aan kofferruimte blijft een handicap, Alfa 
Romeo zou echt moeten nadenken om deze Giulia ook als 
break aan te bieden.” Op de vraag of hij ooit zou opteren om 
zijn BMW 3 Reeks te laten staan voor de Alfa, is Peter dan ook 
klaar en duidelijk: “Met onze kindjes zouden we het gebruiksge-
mak van een break écht niet kunnen missen, maar eens de bug-
gyperiode voorbij is, mag deze Giulia absoluut niet ontbreken 
op mijn shortlist.”

 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

Checklist Testimonials
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MARC SMITH
Egeda

Als laatste mocht Marc Smith de Italiaanse schone aan de tand 
voelen. Deze medewerker van de Herentalse onderneming 
Egeda is naast hoofdboekhouder ook verantwoordelijk voor 
het wagenpark en de verzekeringen van het bedrijf. Hij herkent 
dus als geen ander een goede fleetwagen uit de duizend. 

Maakt deze Giulia een kans in de car policy van Egeda? Marc Smith 
was alvast onder de indruk van zijn capaciteiten. “Eerlijkheidshalve 
moet ik toegeven dat ik wat sceptisch stond over een testrit met 
een Alfa Romeo, maar dat vooroordeel verdween al snel als 
sneeuw voor de zon. Al moet ik zeggen dat ik nog steeds geen 
fan ben van de specifieke koetswerkstijl van het Italiaanse merk, 
die ongetwijfeld menig Alfa-liefhebber wel doet watertanden. 
Maar binnenin kon hij me wél helemaal bekoren. Qua afwerking 
hoeft hij allerminst onder te doen voor andere klassevolle mer-
ken. Bovendien was de beenruimte, vooral achteraan dan, een 
enorme meevaller.” Waar Marc wél wat moeite mee had, was met 
de bediening van allerhande knoppen. “Het was in het begin wat 
zoeken om alle nodige knoppen te vinden, zeker die op het stuur. 
Maar eens ik er aan gewend was geraakt, viel de ergonomie eigen-
lijk wel mee.”

Eens de start-stopknop ingedrukt, viel elke twijfel bij Marc meteen 
weg. “Deze Giulia rijdt gewoonweg goed. Hij ligt goed 

op de baan en dankzij de flinke motor trekt hij 
lekker op. Dit voelde meteen aan als een echt 
degelijke wagen. Bovendien was de automaat 
ook een meevaller. Het was al even geleden 
dat ik met een automatische versnellingsbak 
gereden had en was al vergeten wat voor 
een gemak dit is!” Het verbruik viel voor 
Marc dan wel wat tegen. “Maar het feit dat 

ik vaak in de stad heb gereden zal dit wel de 
hoogte in gejaagd hebben.” 

En dan nu de hamvraag: zou deze Giulia de shortlist van Egeda 
kunnen halen? “Tot hiertoe heb ik weinig de vraag gekregen van 
medewerkers voor een Alfa Romeo, maar met wat ze nu in huis 
hebben gehaald zou daar wel eens verandering in kunnen komen. 
Ik zou hem alleszins alleen maar kunnen aanraden!”, besluit Marc 
Smith. 

“Al van bij de eerste aanblik imponeert de Giulia met een 
elegante uitstraling die geen enkele Duitse concurrent weet 
te evenaren. De achterwielaangedreven Giulia is één van de 
leukste middenklassers die u kunt besturen. Geholpen door 
een Torque Vectoring-systeem met dubbele koppeling op de 
achteras en een perfecte 50 / 50-gewichtsverdeling reageert 
het onderstel kwiek en aler t op de commando’s van de 
bestuurder. Ook de 180 pk sterke 2.2 JTD-dieselmotor impo-
neert, zeker in combinatie met de automatische achtbak van 

ZF en schakellepels achter het stuur. Bovendien is de Giulia 
zeer compleet uitgerust en kunnen fleetklanten rekenen op 
mooie kortingen. In het zog van de Giulia volgt dit jaar ook 
nog de Stelvio. Hoewel Alfa Romeo zich voor het eerst in dit 
segment waagt, ben ik ervan overtuigd dat deze nieuwkomer 
menig fleetklant zal weten te overtuigen met zijn combinatie 
van stijl, technologie en perfecte mix van sportieve en prak-
tische kwaliteiten.”

WIM BUZZI, FLEETMANAGER ALFA ROMEO

 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

Checklist Testimonials

Ik kan deze Giulia 

alleen maar aanraden!
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DE NIEUWE VOLVO V90
INNOVATION MADE BY SWEDEN

We zijn best trots dat de nieuwe Volvo V90 zo goed onthaald is door
professionele autorecensenten. We hebben dan ook ons uiterste best

gedaan om een break te ontwerpen waarin luxe en comfort hand in
hand gaan met de eenvoud van Zweeds design. Waarin prestaties
niet haaks hoeven te staan op zuinigheid en u technologie bedient

met één vingertip, dankzij het intuïtieve center display. Maar het
allerbelangrijkste is uiteraard hoe u hem zelf ervaart. Kom daarom langs

voor een testrit en vertel ons wat u vindt van de nieuwe Volvo V90.

DE NIEUWE VOLVO V90.
ONTDEK HEM BIJ UW VERDELER.

MAANDELIJKSE NETTOBIJDRAGE 
OP VAA: € 135,98/MAAND*

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie. *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 % (€ 135,98 voor een Volvo V90 D3 manueel Kinetic).

4,5 - 7,4 L/100 KM I 119 - 169 G CO2/KM

VOLVO_160000_Annonce V90 210x297 dec 2016.indd   1 5/12/16   09:40



14 - 22 JAN. 2017

Info en e-tickets op www.autosalon.be

Openingsuren : op weekdagen van 11u tot 19u, in het weekend van 10u tot 19u

Nocturnes op maandag 16/01 en vrijdag 20/01 van 11u tot 22u

 B-Dagtrip : Trein + Bus + Toegang. Meer info op detrein.be
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“Tv, video, hifi, elektro … multimedia. U heeft goed gekozen!” Hoewel de Belgische 
onderneming Vanden Borre haar trouwe slogan uit de jaren 90 ondertussen al 
even heeft uitgewuifd, staat deze in de vorm van een repetitief reclamespotje in 
ons collectief geheugen gegrift. Met “Uw akte van vertrouwen” staat de multime-
diaspecialist garant voor een klantengerichtheid om U tegen te zeggen. Het is net 
dat stokpaardje dat Vanden Borre terugvindt bij J&T Autolease. Geen wonder dat 
ze bij hen zijn komen aankloppen toen hun vorige leasecontract ten einde liep … 

Vanden Borre
rekent op J&T Autolease 

Impressionante cijfers die Vanden Borre als toonaangevend 
bedrijf op de Belgische markt in de verkoop van audio, tv, 
multimedia en huishoudelektro kan voorleggen. Dat succes 
heeft Vanden Borre onder meer te danken aan zijn “Akte van 
Vertrouwen”, 10 garanties die het zijn klanten voor hun ver-
trouwen biedt. Een van die tien voornemens is ‘een zeer klant-
gerichte website’ en dat is meteen het sterkste punt van deze 
onderneming. 

PIONIER IN E-COMMERCE
“Retail is een sector die voortdurend in beweging is. Vanden 
Borre was pionier op het gebied van e-commerce en heeft 
zijn business model al in een heel vroeg stadium afgestemd 
op deze tendens. Daardoor is onze website altijd vooruitstre-
vend geweest”, legt Thierry Falque, Administration Manager bij 
Vanden Borre uit. “Het succes van de website kadert in een 
breder omnichannel-verhaal waar we steeds trachten elk type 

• 60 winkels in heel België; 

• Meer dan 1.200 werknemers,  

waarvan 250 zich met service bezighouden; 

• Jaarlijkse omzet van 400 miljoen euro;

• 185.000 leveringen per jaar; 

• 155.000 bezoekers per winkel per jaar; 

• 72.000 interventies aan huis;
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klant de best mogelijke oplossing te bieden. Bij ons 
kunnen klanten hun toestel in de winkel kopen, 
maar evengoed online bestellen en morgen 
al thuis laten leveren, of ophalen in de win-
kel na 30 minuten. We voorzien zelfs een 
express-levering waarbij het toestel binnen 
de 2 uur bij de klant thuis wordt geleverd. 
Zo houden we de vinger aan de pols van 
de markt en willen we onze services steeds 
blijven optimaliseren en innoveren. Hierbij 
staat klantentevredenheid altijd centraal.” 

LEVERING AAN HUIS
Voor die snelle leveringen is een goed draaiend 
voertuigenpark natuurlijk van staatsbelang. En net daar komt 
J&T Autolease op de proppen. De keuze voor deze lease-
maatschappij was voor Vanden Borre gewoon logisch. “J&T 
Autolease heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding 
in vergelijking met de concurrentie. Daarbovenop biedt deze 
leasemaatschappij een weldoordachte service, bijvoorbeeld 
op het gebied van vervangwagens. Voor ons is het immers erg 
belangrijk dat we steeds kunnen rekenen op een vervangwagen 
van hetzelfde type.” 

Toen het vorige leasecontract van enkele bestelwagens die 
dienen voor leveringen aan huis ten einde liep, klopte Vanden 
Borre dan ook aan bij J&T Autolease. “Naast de vervanging van 
enkele bestelwagens hebben we ook een aantal nieuwe wagens 
besteld als uitbreiding van ons wagenpark. Deze nieuwe wagens 
zullen ingezet worden voor ons bestaande leveringsplatform in 

Sint-Truiden en voor ons nieuwe leveringsplatform 
in Namen dat in 2017 wordt geopend”, legt 

Thierry Falque uit.   

HAND IN HAND MET J&T AUTOLEASE
Concreet gaat het om 24 Renaults van het 
type MASTER Open Transport. De keuze 
voor deze voertuigen kwam er om strate-
gische redenen. “We waren op zoek naar 

voertuigen waarvoor er geen kilometerhef-
fing van toepassing is en die bestuurd kun-

nen worden door chauffeurs met een rijbewijs 
B.” Voor de bestickering doet Vanden Borre een 

beroep op een vaste carrossier. “Die monteert immers 
ook de laadbak op het chassis”, ver telt de Administration 
Manager. “Op dat moment verzorgen zij ook de bestickering. 
Zo is er steeds één enkele acteur in geval van problemen met 
de carrosserie of de bestickering.”  

In tegenstelling tot een personenwagen is een bestelwagen vaak 
een gemeenschappelijk goed, en dat is niet anders bij Vanden 
Borre. “We proberen er wel voor te zorgen dat eenzelfde team 
of chauffeur zo vaak mogelijk aan één voertuig wordt gekop-
peld. Maar aangezien wij zes dagen per week leveren, en onze 
chauffeurs slechts vijf dagen per week werken, wordt er regel-
matig geswitcht van voertuig.”

Uiteraard zorgt het intensieve gebruik van zo’n werkinstrument 
maar al te vaak voor wat lichte schade, maar daar houden ze 
bij Vanden Borre graag de vinger aan de pols: “Alle teamleaders 
van elke leveringsdienst volgen eventuele schade steeds op.” 
Deze informatie wordt doorgegeven aan de leasemaatschappij 
zodat zo nodig verdere stappen op een zo efficiënt mogelijke 
manier gezet kunnen worden.  

Dankzij deze nieuwe samenwerking kan J&T Autolease nu 
samen met Vanden Borre het mooie weer maken op één, VTM, 
RTL en RTBF. In de weersberichten van deze televisiezenders 
kunnen we de bestelwagens van Vanden Borre immers regel-
matig aan het werk zien als ware ‘helden’ die jagen op wolken 
en tornado’s of kinderen veilig de straat helpen oversteken.

vandenborre.be

J&T Autolease 

heeft een uitstekende 

prijs-kwaliteitsverhouding 

in vergelijking met de 

concurrentie
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Kia.com

(1) 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). (2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia-wagen verkocht vanaf 01.03.2013 
door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in Belgij of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering 
van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

De nieuwe Kia Optima Sportswagon.
Doe het beter. Doe het in stijl.
Geniet nu van een uitzonderlijk lanceringsaanbod op de Business Lounge uitvoering 
met onder andere standaard een genntegreerd navigatiesysteem met 7 jaar gratis 
kaart updates, TomTom Live Services, een achteruitrijcamera, Bluetooth, 
brandstofbesparende ISG start/stop technologie en uiteraard Kia s unieke 7 jaar 
fabrieksgarantie. Bovendien geniet u als zakelijke bestuurder tijdelijk nog eens 
van een gratis metaalkleur! Ontdek de nieuwe Kia Optima Sportswagon op Kia.com 
of bij uw erkende Kia-verdeler en geniet van uitzonderlijke salonvoorwaarden.

Let s do business.

113 - 191 g/km4,4 - 8,2 l/100 km  

Lanceringsaanbod
Gratis metaalkleur 
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Een sterretje in de voorruit barst op termijn bijna zeker door, 
tenzij u het kort na de inslag door Carglass® laat herstellen. 
De kans dat een sterretje doorscheurt is groter bij vrieskou. 
Als Carglass® het sterretje opvult met transparante hars 
blijft er enkel een littekentje over en de ruit krijgt haar 
oorspronkelijke stevigheid terug. 

Waarom snel herstellen?
 Herstelde inslag kan niet meer verderscheuren: 

 u vermijdt vervanging
 Klaar in 45 minuten
 10 keer beter voor het milieu dan vervangen

Bovendien geniet u bij Carglass® een échte levenslange 
garantie: als een herstelde inslag toch moest doorscheuren, 
vervangt Carglass® de voorruit gratis.

Book online carglass.be 
of via gratis App (24/24-7/7)

Meer kans
op glasbreuk 
bij vorst

Sterretjes barsten sneller 
in de winter. 

Herstellen voorkomt 
vervangen.

Ruitenwissers 
nodig?

Spring binnen 

bij Carglass®
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