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De nieuwe E-Klasse Break met 7 zitplaatsen.
Meesterwerk op vlak van ruimtelijke ordening.
Dat u met de nieuwe Mercedes E-Klasse Break vandaag al de toekomst van het autorijden
kunt beleven, dat wist u al. Maar dat dit meesterwerk van intelligentie nu ook optioneel
met een derde rij zitplaatsen wordt uitgerust, zal u misschien minder bekend in de oren klinken.
Vanaf nu is dit sterk staaltje intelligentie dus ook beschikbaar met 7 zitplaatsen.
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Beste lezer,
Bij J&T Autolease gaan we met een goed gevoel de zomer in. Onze vloot
is de afgelopen jaren gestaag gegroeid maar de afgelopen maanden kreeg
hij een spectaculaire boost omdat we Leasense overgenomen hebben.
Maar we pinnen ons eigenlijk niet vast op de extra voertuigen. Als ambitieus en
internationaal georiënteerd familiebedrijf geloven wij in de eerste plaats sterk
in synergie en krachtenbundeling, waarbij we graag dichtbij onze klanten staan.
Leasense voegt kennis en expertise toe aan ons bedrijf én dat is de reden
waarom we zo blij zijn met deze overname. Wij zien het in de eerste plaats
als een uitbreiding van onze dienstverlening. Enerzijds onderscheidt Leasense
zich in de leasingmarkt door het aanbieden van bijna nieuwe voer tuigen.
Anderzijds blinken zij uit in operationele dienstverlening aan bedrijven met een
eigen wagenpark. De integratie van Leasense in J&T Autolease zal stelselmatig
gebeuren en op termijn zal de hele vloot door J&T Autolease opgenomen
worden. Behalve het feit dat we u nu nog meer diensten kunnen aanbieden, zal
er voor u niet veel veranderen. U kan nog steeds op onze persoonlijke service
rekenen. Ook met onze nieuwe collega’s erbij wijzen de neuzen nog altijd in
dezelfde richting: totale klantentevredenheid!
In dit nummer leest u ook een ar tikel over een Belgisch bedrijf dat
klantentevredenheid even hoog in het vaandel voer t: Bell Helmets,
hofleverancier van de grootste F1-piloten. Hebt u het niet zo voor brullende
motoren maar meer voor de ecologische toets? Wij bedienen u op uw
wenken met een compleet overzicht van alle elektrische wagens op de
markt ... en de modellen die er binnenkort aankomen. En om al helemaal
in de vakantiesfeer te komen, nemen we u mee naar één van onze klanten:
Parker Hotel in de buurt van Zaventem. Geen dertien in een dozijn-toestanden
maar een uitzonderlijke klantgerichte aanpak die we ook bij ons nastreven. Is
rondtoeren met een oldtimer meer uw ding? Lees dan zeker het artikel over
de restauratie van een Porsche 356. En om u helemaal op weg te zetten naar
een fantastische vakantie, hebben we voor u een kalender samengesteld met
allerlei leuke evenementen de komende twee maanden.
In naam van alle collega’s van J&T Autolease en Leasense wens ik u veel
leesplezier met deze Automotions en een schittterende zomer!
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NEWS

Kalender:

autozomer 2017
De zomer staat voor de deur. En dat betekent dat ook
het autoseizoen op volle toeren draait. Als u nog geen
uitstapjes gepland hebt, kan u alvast inspiratie opdoen
met onderstaande races, beurzen en tentoonstellingen.

Commémoration du
circuit des Ardennes
(6-9 juli)

Vroeger waren races
veelal rondritten van
stad naar stad. In 1902
kwam Baron Pier re
de Crawhez met het
idee de wedstrijden
te laten doorgaan op
een gesloten circuit.
Toeschouwers konden
hierdoor de wagens
vaker zien. Meteen was
de omloop van het
Circuit des Ardennes
geboren. Om deze
gebeur tenis te herdenken, organiseert men om de drie jaar een oldtimerevent op de Ardense wegen. Alle wagens en moto’s van
voor de jaren ’70 zijn welkom, al ligt de voorkeur van
de organisatie wel op vooroorlogse oldtimers.
Startplaats: Bastogne War museum, Colline du
Mardasson 5, Bastenaken
• Prijs: 400 euro voor deelnemers (inclusief overnachtingen). Toeschouwers krijgen gratis toegang
tot elke start- en aankomstplaats.
•

VW Fun Cup 25 urenrace
(8-9 juli)

Met zijn 25 race-uren is de VW Fun Cup race in Spa
de langste uithoudingsrace van het land. En het is ook
de opvallendste, met tientallen vrolijk uitgedoste
Volkswagen Kevers aan de star t, en een van de
spectaculairste. De wagens zijn onderhuids immers
gelijkaardig, dus het is vooral de bestuurder die het
verschil maakt. Publiekstrekker van het evenement is
trouwens Jacky Ickx. De Belgische ex-Formule 1-piloot
en winnaar van de 24 uren van Le Mans is er ploegbaas
bij het team waar zijn vijf zonen en dochters voor rijden.
• Circuit van Spa-Francorchamps
• Route du Circuit 55, 4970 Stavelot
• Prijs : gratis

70 jaar Ferrari
in Autoworld

(16 juli-3 september)

Ferrari, een van de meest tot
de verbeelding sprekende
automer ken, blaast dit jaar
zeventig kaarsjes uit. Reden genoeg voor
Autoworld om een tentoonstelling te weiden
aan het Italiaanse merk met het steigerende
paard als logo. Aan de hand van ongeveer 30
mythische spor t- en luxewagens ver telt het
museum de geschiedenis van de bekende
autobouwer.
• Autoworld
• Jubelpark 11, 1000 Brussel
• Prijs: 9 euro
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Concours
d’élégance Zolder
(5-6 augustus)

Een concours d’élégance, dat is
een mix van de pure nostalgie van
klassieke wagens en de spanning
van het wedstr ijdelement.
Circuit Zolder wil zo veel
mogelijk unieke en exclusieve
oldtimers samenbrengen voor
een dergelijke competitie. Alle
wagens zullen tentoongesteld
worden rond het circuit, waarna
een jur y ze beoordeelt op
authenticiteit, zeldzaamheid en
de kwaliteit van een eventuele
restauratie.
• Circuit Zolder
• Terlamen 30, 3550 Heusden-Zolder
• Prijs: 25 euro (weekend, ook toegang tot de historic
Grand Prix)

GP van Spa
(25-27 augustus)

De mooiste asfaltstrook ter wereld ligt gedrapeerd over
de Ardennen. Al decennia spreken F1-piloten hun liefde
uit voor het circuit van Spa-Franchorchamps. En dit jaar
is de Grote Prijs van België dubbel zo interessant. Voor
de eerste keer in vijf jaar staat er immers nog eens een
Belg aan de start. Meestrijden voor de overwinning zal
Stoffel Vandoorne waarschijnlijk niet doen, maar dat zal
de sfeer in Spa zeker niet drukken.
• Circuit van Spa-Francorchamps
• Route du Circuit 55, 4970 Stavelot
• Prijs: 135-285 euro voor het weekend

24 uren van Zolder
(19-20 augustus)

Deze etmaalrace is traditioneel een van de laatste lange
afstandsraces van het jaar op de Europese kalender. Met
prototypes, GT’s, toerenwagens en youngtimers aan de
start, kan de 24u van Zolder op een van de meest diverse
deelnemersvelden van Europa rekenen. En wie dat nog
niet genoeg vindt, kan zich ook naast de piste amuseren
met optredens, BMX-wedstrijden en kartraces.
• Circuit Zolder
• Terlamen 30, 3550 Heusden-Zolder
• Prijs: 15-35 euro

65 Years
Minerva TT
(10 september)

De Minerva TT bestaat dit jaar 65
jaar. Het model was niet alleen de
laatst gebouwde Minerva, maar ook
de laatst gebouwde Belgische wagen
tout cour t. Om die gebeur tenis te
herinneren, organiseert de Minerva
TT club een toer tocht. Die loopt
zowel over asfalt als over minder
begaanbaar terrein, naar de naam van
de TT (Tout Terrain).
• Markt Beerse
• Prijs: gratis inkom, deelname aan
rit 8 euro
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Win

vooralsnog geen beeld ontvangen

een exemplaar van
Rebellion, de nieuwe
Michel Vaillant

Enkele dagen voor de jongste editie van de 24 uren
van Le Mans, bracht uitgeverij Graton het meest
recente album van Michel Vaillant uit. Een album
waarin de beroemdste, meest polyvalente en meest
tijdloze van alle piloten van start gaat in ... een Vaillante
natuurlijk. Enkele dagen later werd fictie realiteit met
een podiumplaats.
Uitgeverij Graton was tijdens deze editie par tner in
het privéteam dat de afgelopen tien jaar het meeste
titels behaalde in de beroemdste uithoudingsrace ter
wereld. De Vaillante Rebellion – met het nummer 13 –
eindigde in derde positie.
Wil u te weten komen of de prestaties van juni in
dit stripverhaal dezelfde goede afloop kennen?
Stuur dan een mail naar
automotions@jentautolease.be voor 31/08.

Nieuwe kracht in de
financiële afdeling van
J&T Autolease
Voor Mar tine bij J&T Autolease aan de slag ging,
heeft ze haar strepen voornamelijk verdiend in de
financiële sector en dan vooral in contact met B2Bklanten. Een ideale voorgeschiedenis en aanwinst voor
J&T Autolease. Haar gezonde interesse in de
automobiele wereld krijgen we er gratis bij.
Als Financial Administration Officer staat Mar tine
Heylen bij J&T Autolease onder meer in voor de
opvolging van inkomende en uitgaande facturen.
“In feite ben ik het financiële aanspreekpunt voor B2Bklanten van J&T Autolease”, verduidelijkt Mar tine.
“Ik probeer een antwoord te vinden op al hun vragen.
Of dat nu vragen zijn over hun facturen, al dan niet
onbetaald, of over facturen die ze van ons hebben
gekregen. Ik verzorg dus het boekhoudkundig verkeer
in beide richtingen als het ware.”
Voor Martine blijkt deze job alvast een schot in de roos.
“Het financiële team zit met z’n zessen samen op één
groot eiland wat maakt dat de communicatie onderling
zeer vlot verloopt. Iedereen heeft zijn eigen portefeuille
maar doet ook dienst als back-up voor elkaar wanneer
er iemand afwezig is.” Die aangename teamgeest lijkt zich
niet te beperken tot de financiële dienst. “Er hangt een
losse en familiale sfeer in dit bedrijf, ondanks het groter
en groter wordt. Dat maakt dat iedereen toegankelijk is,
van het management tot de directe collega’s!”
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Driven by e-motion.
hybrid
Meer emotie, minder uitstoot.
Dit is de bedrijfswagen van de toekomst.
Als fleetverantwoordelijke wil u dat alle medewerkers elke dag plezier beleven aan hun
bedrijfswagen. Maar u wil ook waken over de kosten. Dan is de Hyundai IONIQ hybrid een
gedroomde keuze. Sterker nog, het is de bedrijfswagen van de toekomst. Zijn dynamische
lijnen verleiden vanuit elke hoek en de genereuze uitrusting maakt het u graag gemakkelijk.
En natuurlijk is er de lage uitstoot van slechts 79 g/km, waardoor het VAA aangenaam laag
blijft en deze bedrijfswagen voor 90% fiscaal aftrekbaar is. Ook de verkeersbelasting is minimaal.
Dat komt de Total Cost of Ownership alleen maar ten goede, net als de garantie van maar liefst
8 jaar op de Lithium-Ion Polymeer batterij. Laat uw medewerkers vandaag al rijden met de
technologie van morgen, ontdek de IONIQ hybrid op Hyundai.be

(L/100KM): 3,4 - 3,9 • CO2 (G/KM): 79 - 92

* 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.
** De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst van
toepassing is. Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw
buurt. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229 te B-2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen
- DEXIA IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be Niet contractuele foto. Milieuinformatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be
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Extra diensten
bij J&T Autolease dankzij
overname Leasense
Begin maart nam J&T Autolease de activiteiten
van leasemaatschappij Leasense over. Deze
leasemaatschappij biedt met een aanbod van
zowel nieuwe als bijna nieuwe voertuigen
mobiliteit op een efficiënte én persoonlijke manier.
Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de
dienstverlening van overnemer J&T Autolease.
De hoofdzetel van J&T Autolease biedt nu ook
onderdak aan alle activiteiten van Leasense.

Jan Deknuydt, algemeen directeur J&T Autolease,
is uiteraard erg opgetogen over de overname.
“Door de toevoeging van Leasense aan onze
organisatie breiden we niet alleen onze bestaande
vloot verder uit. Als ambitieus en internationaal georiënteerd familiebedrijf geloven wij ook sterk in synergie
en krachtenbundeling, waarbij we graag dichtbij onze klanten staan. Leasense voegt kennis en exper tise toe aan ons
bedrijf.”

Vandecan van Leasense. “Wij beheren vloten van bedrijven
waarvan de voer tuigen eigendom zijn én blijven van de klant.
We verzorgen daarvan het vlootbeheer alsof het zou gaan
over een operationele leasing. Als die wagen bijvoorbeeld op
onderhoud gaat, zal de garage ons en niet te klant contacteren en geven wij het akkoord voor een eventuele herstelling
en de factuur achteraf zal aan ons gericht worden en niet aan
de klant. Eén keer per maand krijgt de klant een afrekening
van zijn vlootkosten.”

Die extra kennis en exper tise reflecteren zich in nieuwe vormen van leasing en dienstverlening die J&T Autolease nu kan
aanbieden. Zo heeft Leasense zich in de leasemarkt steeds
kunnen onderscheiden door het aanbieden van bijna nieuwe voer tuigen. Waar Leasense eveneens in uitblinkt is een
operationele dienstverlening aan bedrijven met een eigen
wagenpark.

KOSTENDRUKKING VAN VLOOT
Redenen om voor deze dienst te kiezen zijn divers. “Voor
de klant is het bijzonder handig dat ze niet met verschillende leveranciers moeten werken en dat ze evenmin bij elke
inter ventie een factuur moeten inboeken. De kosten voor
het vlootbeheer zullen dan ook drastisch dalen. Daarnaast
kan de klant dankzij deze dienst ook profiteren van de
inkoopkracht van een leasemaatschappij waardoor de kosten van de vloot hierdoor ook gedrukt kunnen worden”,
aldus Roeland Vandecan.

SERVICECONTRACTEN
De overname van Leasense doet de vloot van J&T Autolease
natuurlijk plotsklaps enorm stijgen. “De vloot van Leasense
moet je eigenlijk opsplitsen in twee delen”, verduidelijkt Jan
Deknuydt. “Er kwamen 851 contracten operationele leasing
bij en 3.194 ser vicecontracten. Vooral dat laatste was iets
waar we met jaloerse ogen naar keken omdat het dienstverlening is aan klanten die resoluut niet voor leasing kiezen.
Maar wij kunnen ze wel alle diensten garanderen die we ook
aan onze operationele lease-klanten geven.
Wat die servicecontracten juist inhouden, verklaar t Roeland
8

Deze dienstverlening wordt telkens op maat van de klant
bekeken. “Elke component kan afzonderlijk gekozen worden.
Misschien wenst de klant enkel gebruik te maken van de
dienst voor reparatie, onderhoud of banden? Of moet het
schadebeheer ook opgenomen worden? Ook het uitbesteden van het beheer van de tankkaar ten en het verzekeringsbeheer behoren tot de mogelijkheden. We bekijken samen
met de klant wat er in zijn geval het meest interessant is. En

net dat maakt er echt maatwerk van”, verklaar t Vandecan.
De integratie van Leasense in J&T Autolease zal stelselmatig gebeuren. Wat nu al wel zeker is, is dat de hele vloot
op termijn opgenomen zal worden door J&T Autolease.
“Op dit ogenblik bestaat Leasense nog steeds als vennootschap omdat die rijdende vloot daar is. De nieuwe contracten
voor klanten die al bij Leasense waren, vallen nu wel onder
J&T Autolease. Op het vlak van operationele leasing komen
alle voer tuigen in de toekomst onder de J&T Autolease-vlag.

Vers bloed
bij J&T Autolease

Bijgevolg zal voor die activiteit de naam Leasense niet meer
gebruikt worden. Maar ook voor de ser vicecontracten zal
die naam verdwijnen. Hij staat voor ‘The Essence of leasing’,
maar aangezien het louter om servicecontracten gaat, dekt
de vlag de lading niet echt. Als de dienstverlening op punt
staat, is de naam echter van bijkomende orde. Uiteindelijk
zijn we heel tevreden met deze uitbreiding, en nu is het aan
ons om er voor te zorgen dat de klanten hetzelfde ervaren. ”,
concludeer t Jan Deknuydt.

Naast extra diensten heeft J&T Autolease
dankzij de overname van Leasense ook enkele
nieuwe medewerkers mogen verwelkomen.
We maken dan ook graag van de gelegenheid
gebruik om de man of vrouw achter de nieuwe
stem of het nieuw gezicht voor te stellen.

Roeland Vandecan

Koen Van de Vloed

Roeland Vandecan leerde u hierboven alvast wat kennen
op professioneel gebied. Naar eigen zeggen blinkt hij professioneel uit door een goed analytisch vermogen en een
brede helikopterview op de organisatie. Zijn technische
achtergrond komt hem zeker ook van pas.

Met een veelzijdige opleiding als mechanieker, carrossier, auto-elektronisus en lasser heeft Koen Van de Vloed
een erg veelzijdige opleiding achter de kiezen. Bovendien
spreekt hij vlot vier talen: Nederlands, Frans, Duits en
Engels.Van een professionele duizendpoot gesproken!

Zijn vrije tijd besteed Roeland graag samen met vrienden
tussen een gezelschapsspel en een pint. Wanneer hij met
vakantie is, verslindt hij graag enkele boeken. Zijn favoriete
film is zonder twijfel The Hunt for Red October uit 1990
omdat het mythische van het leven in een oorlogsonderzeeër hem altijd geboeid heeft. Muziek speelt ook een belangrijke rol voor Roeland. Hij houdt van verschillende genres en
merkt dat zijn echte toppers steevast de Tijdloze van radiozender Studio Brussel kleuren.

Wanneer hij niet aan het werk is, spendeer t hij het gros
van zijn tijd aan zijn gezin en luister t hij graag naar muziek.
Een minder voor de hand liggende voorkeur : klassiek in al
zijn facetten. Van alles wat radiozender Klara laat horen tot
orchestra metal. Zijn stemming bepaalt waar hij naar grijpt.
Zijn motto? Problemen bestaan niet, enkel oplossingen!
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Heidi Noels

Caroline Verhoeven

De sterke punten van Leasense collega Heidi Noels zijn
haar collegialiteit en ordelijkheid op professioneel gebied.
Wanneer ze de deuren van het werk achter zich dicht slaat,
houdt ze zich vooral bezig met lezen en dansen.

Voor Caroline Verhoeven staat klantgerichtheid bovenaan haar prioriteitenlijst. De klant staat altijd op nummer
één. Snel, stipt en correct: drie trefwoorden die deze
dame beschrijven op professioneel gebied. Ze houdt er
tevens van om opportuniteiten te creëren voor de klanten.
Beginnen waar een ander stopt, dat is haar leuze.

Op dansbare muziek uiteraard, al reikt Heidi’s muzieksmaak
veel verder dan dat en kan ze alle stijlen op tijd en stond
smaken. Helemaal ontspannen kan deze dame het best wanneer ze haar favoriete film Pretty Woman bekijkt. Een uitdrukking die haar ingesteldheid typeer t? Alles komt goed!
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Spor ten: daar houdt Caroline zich voornamelijk mee bezig
wanneer ze niet aan het werk is. Haar benen eens goed
laten werken tijdens het hardlopen en wielrennen, kan haar
enorm bekoren. De favoriete muziekgroep van Caroline is
Coldplay en wanneer ze in de zetel ploft en de televisie aanzet kan ze enorm genieten van de sketches van In de Gloria.

Valérie Marques das Neves

Stefan Van den Wyngaert

Ordelijkheid troef bij Valérie Marques das Neves. Naar
eigen zeggen houdt ze steevast alles goed bij en werkt ze
altijd eerst iets af voor ze aan iets nieuws begint. Ook staat
ze steeds klaar voor collega’s. Waar ze kan, zal Valérie altijd
helpen.

Stefan Van den Wyngaert is in het werkveld iemand die
graag aan de kar trekt in plaats van erin te zitten. Hij houdt
ervan om andere te inspireren door eerder naar de oplossing te kijken dan naar het probleem. Hij beschrijft zichzelf
als analytisch, nauwgezet, empathisch en commercieel.

Naast het werkveld houdt Valérie er enorm van om te gaan
winkelen met vriendinnen en gezellig te gaan eten. Aan haar
twee honden besteedt Valérie heel graag tijd. Het liefst gaat ze
met hen naar zee om eens goed uit te waaien op het strand.
Cocoonen doet Valérie graag voor de televisie. Haar favoriete
serie is met voorsprong de HBO-reeks Game of Thrones.

In zijn privéleven is Stefan een echte levensgenieter. Dat
doet hij door spanning en ontspanning goed af te wisselen.
Om de conditie op peil te houden gaat Stefan lopen of trekt
hij naar de golfbaan of de fitnessclub. Ontspannen doet hij
het liefst in zijn buitenverblijf in Zeeland. De zee dient duidelijk als inspiratiebron want zijn favoriete uitdrukking is: “You
can’t direct the wind, but you can adjust your sails.”

TESTIMONIAL

Kia Optima Sportswagon
1.7 CRDi DCT First Edition

The power to surprise
Met een doorgedreven productvernieuwing
heeft Kia zichzelf de afgelopen jaren op de
fleetkaart gezet. Eén van de sterkhouders
in dat gamma is de Optima. Wij stuurden
enkele lezers met de nieuwe Sportswagon
de baan op. Ziehier hun verdict!

ROY VERDUIJN

(Blondé)

De eerste testpersoon voor deze Kia Optima SW bleek al
meteen de ideale. Roy Verduijn, Key Account Manager bij
marketing- en communicatiebureau Blondé. Zijn huidige
bedrijfswagen is immers een Kia Optima van de vorige
generatie. Een hatchback weliswaar, maar niettemin goed te
vergelijken met de testwagen die we hem voor enkele dagen
voorschotelden.Wat volgde was een louter lovende lofzang …
“Aangezien ik in het weekend twee flinke ritten voor de
boeg had, heb ik deze Optima goed kunnen inrijden. Ik ben
zelfs met de koersfiets in de koffer naar Nederland getrokken.
Steeds een uitdaging met mijn eigen bedrijfswagen, maar geen
enkel probleem met deze Sportswagon. Over het algemeen
waren de ritten een uitzettend goeie ervaring. Hij moet zeker
niet onderdoen voor een model van een premiummerk. Kia
maakt haar slogan ‘The power to surprise’ met dit model
meer dan waar. De afwerking was van superieure kwaliteit!”
Waar Kia volgens Roy goed is in geëvolueerd is het rijcomfort.
“In mijn huidige bedrijfswagen heeft het zo’n twee weken
geduurd om een goede rijhouding te vinden. In deze
testwagen zat ik meteen erg goed. Het stuur komt ook heel
erg naar je toe, wat voor mij een groot pluspunt is.”

Checklist Testimonials
Naam:
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

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

Over het rijgedrag van de Optima was Roy evenzeer te
spreken. “Je voelt uiteraard wel dat hij wat zwaarder is omdat
het een break is, maar qua baanvastheid scoor t hij hoge
ogen. Van onderstuur was niets te merken en hij was heel
controleerbaar. Het gas geven en remmen gaat heel zacht en
modulair en kan je perfect doseren. Kor tom: een hele fijne
auto om mee te rijden! Ik ga zelfs meer zeggen: ik zou hem
graag als volgende bedrijfswagen hebben!”
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TESTIMONIAL

RUBEN DE PRINS
(Group-f)

In het dagelijkse leven verplaatst Ruben De Prins, logistiek medewerker en wagenparkverantwoordelijke van het Kontichse dienstencheque- en hoogwerkerbedrijf Group-f, zich met een BMW i3.
Voor Automotions liet hij zijn elektrische compagnon een week
aan de kant om te proeven van de Kia Optima SW, gekoppeld aan de automatische DCT-transmissie. Hoe die tijdelijke
switch beviel?

“Koreaan op
Volkswagen-niveau”

“Ik moet bekennen dat ik min of meer bevooroordeeld aan
mijn testweek begon”, geeft De Prins ootmoedig toe. “Voor mij
was Kia zeker niet top-of-mind als het op het kiezen van nieuwe
bedrijfswagens aankomt. Bovendien heeft ons bedrijf een historische
band opgebouwd met Peugeot, dat vandaag zo’n drie vierde van onze
totale vloot (bestaande uit een 60-tal personenwagens, 10 bestelwagens
en 30 trucks, nvdr) uitmaakt.” Toch was de wagenparkbeheerder onmiddellijk
getriggerd door het voorstel om een weekje met de nieuwe Optima SW te rijden. “Dat
kwam voornamelijk door de aantrekkelijke looks van de nieuwe Optima”, voegt De Prins
er vrijwel meteen aan toe. “Zeker in het geval van de zwarte testwagen, die voorzien was
van alle nodige (en onnodige) toeters en bellen, sportieve velgen en een enorm panoramadak. Zelfs mijn vrouw, die absoluut niets heeft met auto’s, was gecharmeerd door het
design en de praktische bruikbaarheid”, aldus nog de wagenparkbeheerder.

Een week lang gebruikte De Prins de Optima SW om van en naar het werk te pendelen,
een dagelijkse trip van zo’n 40 kilometer die hem de kans gaf om uitgebreid kennis te
maken met de Koreaanse designbreak. “Toen ik voor het eerst het portier sloot, was ik
wat ontgoocheld door de wat metalige ‘klonk’, die toch minder kwalitatief overkomt dan
de doffe plof waarmee mijn BMW in het slot valt. Voor het overige moet ik zeggen dat
de Kia enkel goede punten heeft gescoord, met een stabiel en comfortabel weggedrag
en een besturing die preciezer was dan ik verwachtte. Een ideale kilometervreter eigenlijk, op het niveau van de Volkswagen Passat waar ik in een vorig leven als commercieel
vertegenwoordiger mee rondreed. De automaat met dubbele koppeling schakelt heel
soepel, al had ik met mijn relatief rustige rijstijl wel een iets lager gemiddeld verbruik
(7,4 liter/100 km) verwacht.”

Checklist Testimonials
Naam:
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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

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

KRIS VAN HULST

(Agidens)

Na de passages bij Blondé en Groep F parkeerde
J&T AutoLease de Kia Optima SW op de grote
bedrijfsparking van het Zwijndrechtse Agidens,
gespecialiseerd in automatisatie-oplossingen
voor de industrie en de farmaceutische wereld.
Proefkonijn van dienst was Kris Van Hulst, die
als fleet manager van Agidens International een
park van zo’n 350 wagens beheert… waaronder
geen enkele Kia.Voorlopig althans.

Checklist Testimonials
Naam:
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

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

Van Hulst: “Ons wagenpark bestaat vandaag uit elf
verschillende merken, grote volumemerken vooral,
die we leasen via J&T Autolease en vervolgens
verhuren aan de verschillende business units.”Voor
aanvang van de test was Van Hulst vooral nieuwsgierig of de Kia Optima
qua rijgedrag en comfort op hetzelfde niveau zou acteren als zijn eigen Audi
A3 met automatische transmissie, voor hem de ideale ‘daily driver’. “Ik moet
zeggen dat ik me bijzonder goed heb geamuseerd achter het stuur van de
Kia Optima. Het is een wagen die beleving biedt, die een ziel heeft. De 1,7
liter-dieselmotor is in de meeste omstandigheden erg responsief en levendig,
alleen bij het aanzetten durft de automatische transmissie wel eens nukkig
reageren. Ook op vlak van interieur was ik aangenaam
verrast: de koffer is niet alleen enorm van omvang, hij is
ook doordacht ingericht. Bovendien heb je ook op
de achterbank ruimte zat, terwijl de kleinkinderen
nog altijd in de wolken zijn van het panoramische
“Wagen
dak”, lacht Van Hulst.

met een ziel”

Voor collega’s die vaak met de hele familie
op uitstap gaan, zou Van Hulst de Optima SW
dus zeker durven aanbevelen. Toch ontdekte de
ervaren fleet manager ook een aantal minpuntjes
aan de ruime gezinsbreak: “Wat mij persoonlijk een
beetje stoorde aan boord, was de overdaad aan knoppen op het stuur en
de middenconsole. Kia lijkt op dat vlak wel het tegenovergestelde te doen
van heel wat andere merken, die het aantal bedieningsknoppen net proberen
te minimaliseren om de ergonomie te verbeteren. Tot slot is het ook niet
onbelangrijk om mee te geven dat het verbruik naar mijn aanvoelen (Van
Hulst reed een testgemiddelde van 7 liter/100 km bij elkaar, nvdr) iets hoger
uitvalt dan bij concurrenten met een gelijkaardige motorisatie.”

LARS AGTEN, FLEET MANAGER KIA
‘The Power to Suprise’, de slagzin van Kia past volledig
bij de Kia Optima Sportswagon. De eerste D-segment
break, die Kia eind 2016 lanceerde, maakt de ambitie
van het merk tot in de kleinste details tastbaar. Met
zijn krachtig design en spor tieve flair is de Optima
SW een echte eyecatcher. In het ruime interieur kan
de bestuurder in alle comfort gebruik maken van de
slimme technologieën. Denk daarbij aan de adaptieve
cruise control, 360° camera’s, automatische noodrem,
etc. Kwaliteitsvolle materialen en een ergonomische

vormgeving maken het interieur compleet. Met
onze unieke 7 jaar fabrieksgarantie, 7 jaar gratis
kaartupdates en TomTom Live Services bekomen we
een aantrekkelijke TCO. Naast de traditionele diesel
en de krachtige GT, lanceren we dit jaar eveneens de
Optima SW Plug-in Hybride. Met een CO2-uitstoot
van 33 g/km en een elektrisch rijbereik van 60 km,
de optimale wagen voor de moderne zakelijke
bestuurder. De Optima SW rijdt bovendien zoals hij
oogt: plezierig.
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Bent u klaar voor

de elektrische (r)evolutie?
De elektrische wagen lijkt stilaan
uit de startblokken te komen.
Door het gunstige fiscale tarief
en de steeds groter wordende
autonomie van de wagens overtuigen
ze alsmaar meer automobilisten. Ook
J&T Autolease staat zijn klanten met raad
en daad bij om de elektrische ommezwaai in
goede banen te leiden.

Sommige politici en milieubewegingen zijn alvast van mening dat
het belangrijk is dat we voor ons wagenpark zo veel mogelijk
overstappen op elektrische wagens. Robrecht Bothuyne van
CD&V lanceerde in januari bijvoorbeeld het voorstel dat leasemaatschappijen vanaf 2025 alleen maar elektrische of andere
zero-emissievoertuigen mogen aanbieden: “Op die manier kan
het aantal elektrische auto’s vlot stijgen én geven de leasingbedrijven het goede voorbeeld”, concludeerde de politicus toen.

Zo ver is het tot op heden nog niet gekomen, maar de Vlaamse
regering zet wel in op elektrische wagens. Zo besliste ze in april
dat particulieren die een elektrische auto leasen recht hebben
op dezelfde subsidie die particulieren krijgen bij het kopen
van zo een wagen. En ook in Wallonië heerst een fiscaal gunstig klimaat voor elektrische wagens met
een minimumtarief voor de inverkeerstelling
en verkeersbelasting. Mede als gevolg van
deze beslissingen neemt het aantal elekDe vraag lijkt niet of de
trische wagens op de Belgische wegen
spectaculair toe (+ 54 procent in 2016),
toekomst elektrisch is,
al blijft het absolute aantal met 2.235
stuks nog beperkt. Toch lijkt de vraag
maar wanneer die toekomst
niet of de toekomst elektrisch is, maar
wanneer die toekomst definitief doordefinitief doorbreekt.
breekt. Automotions nam alvast het huidige marktaanbod onder de loep.

BMW i3
300 km
Met een koetswerk uit CFRP (een met koolstofvezel versterkt kunststof dat gecombineerd
wordt met staal en aluminium), een interieur uit
gerecycleerde materialen en een futuristisch
design hielp BMW de elektrische auto af van zijn
geitenwollensokkenimago. De i3 kreeg recent
trouwens een update waardoor de elektrische
BMW nu een rijbereik heeft van 300 (reële)
kilometers.
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Peugeot iOn

Citroën C-Zero

Hyundai IONIQ Electric

Citroën C-Zero, Mitsubishi i-MiEV
en Peugeot iOn
150 km
PSA en Mitsubishi ontwikkelden in 2010 een kleine, elektrische stadswagen, de eerste trouwens die
in massa geproduceerd werd. Zowel onder- als
bovenhuids hebben de drie wagens veel met elkaar
gemeen. Op technologisch vlak is dit drietal met zijn
zeven dienstjaren wel sterk verouderd ten opzichte
van de concurrentie.

Citroën
e-Mehari

280 km

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat Hyundai met de
Ioniq zijn eerste elektrische model presenteerde. Met een
actieradius van ongeveer 280 kilometer presteer t hij minder
goed dan bijvoorbeeld de ZOE, maar hij geeft er wel extra
ruimte en dagelijks comfor t voor in ruil.

Hyundai
IONIQ
Electric

Kia Soul EV

212 km

Kia rustte zijn opvallende Soul uit met een elektrische
motor. Om zijn stevige prijskaar tje te rechtvaardigen,
moet de Soul wel rekenen op een grote batterijcapaciteit en royale basisuitrusting. De elektrische variant kost immers het dubbele van de benzineversie.
Kia Soul EV

Citroën e-Mehari

200 km

De e-Mehari is Citroëns kleine, elektrische strandwagen. Met
zijn opvallende retrolook, gebaseerd op de Méhari uit 1968,
en felle kleuren zal hij alvast niet onopgemerkt door het verkeer gaan. Daarnaast is hij met 25.000 euro ook goed qua
prijs, al moet u er dan wel nog de batterij bij leasen.

Mercedes B250e

Mercedes verkoos de B-klasse als haar eerste elektrische
wagen. De aandrijflijn hiervoor haalden de Duitsers wel bij …
Tesla. De prijs daarentegen is wel helemaal naar Mercedesnormen. Met een autonomie van 230 kilometer bevindt hij
zich in de buik van het peloton. Die hebben wel bijna allemaal een snellader, iets wat op de B250e ontbreekt.

Ford Focus
electric

Ford Focus Electric

230 km

162 km

Ford koos er voor om zijn Focus uit te rusten met
een elektrische motor. De Amerikaanse autobouwer zet vooral in op rijhulpsystemen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de batterij. Zo pakt de
Focus onder meer uit met een remcoach die u leer t
om zo veel mogelijk ‘verloren’ remenergie te recupereren en opnieuw naar de batterij te laten vloeien.

Mercedes B250e
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Nissan LEAF

250 km

De Leaf blijft de verkoopstopper onder de elektrische wagens.
Recent werd hij ook uitgerust met een verbeterd accupakket,
waardoor hij een autonomie van 250 kilometer haalt. In tegenstelling tot partner Renault laat Nissan zijn klanten trouwens
de keuze om de batterijen aan te kopen of te leasen aan een
maandelijkse huurprijs.

Renault Twizy

Smart ForTwo Electric

160 km

Kleine, lichte wagens lenen zich het best voor een
elektrische aandrijving. Dat moet smar t als muziek
in de oren geklonken hebben. In 2007 rustte het al
voor het eerst een conceptwagen uit met een elektrische motor. Onder tussen zit Smar t al aan zijn vierde generatie elektrische ForTwo’s.

120 km

Is het een auto of een golfkarretje? Bij de Renault
Twizy is het nog altijd niet duidelijk. Het is in elk geval
wel het goedkoopste elektrische ver voersmiddel
waarvoor je een rijbewijs B nodig hebt. De Twizy is
momenteel op de markt in twee versies: eentje die
slechts 45 km/u haalt en een tweede die 80 km/u
rijdt. Die eerste versie mag zelfs bestuurd worden
door mensen met een rijbewijs A3.

Tesla Model S
en Model X

632 km
565 km

Tesla is al jaren ’s werelds bekendste elektrische wagenbouwer. Momenteel bouwt het bedrijf van Elon Musk met de
modellen S en X een luxeberline en een SUV. Vergeleken
met de concurrentie halen ze een veel hoger rijbereik, maar
het prijskaar tje is dan ook navenant. Daarom is het vooral
wachten op de Model 3, de compactere en betaalbaardere
versie van de Model S.

Renault ZOE

403 km

De ZOE doet het goed bij Renault. De wagen werd vorig jaar
door VAB verkozen als gezinswagen van het jaar en werd al
meer dan 50.000 keer verkocht. Met een autonomie van
ongeveer 400 kilometer is hij ook een pak efficiënter dan de
concurrentie. Bovendien is de ZOE ook relatief goedkoop, al
vormt de bijkomende huurprijs voor de batterij een domper
op de feestvreugde.
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modellen. Sinds 2014 bouwt het bijvoorbeeld een
elektrische versie van de Golf. Met zijn basisprijs van
37.000 euro kost hij toch al snel 15.000 euro meer
dan de goedkoopste benzineversie. Dat prijsverschil
is trouwens ook waarneembaar bij de Up!. Die laatste kan wel rekenen op een pittige elektromotor die
krachtiger is dan de benzineversies.

Volkswagen e-Golf
300 km
en e-Up
160 km
Ook Volkswagen zet in op een elektrische vloot.
Recent presenteerde het drie nieuwe elektrische
conceptwagens, maar voor lopig doet VW het
wel enkel met elektrische versies van bestaande

Bestelwagens
Ook in de bestelwagenmarkt lijkt de shift naar elektrische aandrijving meer
en meer door te breken. J&T autolease illustreerde dat recent nog door 17
elektrische Renault Kangoo’s te leveren aan de stad Sint Truiden.

Renault Kangoo Z.E.
270 km
Renault bouwde zijn eerste elektrische Kangoo in 2011 en
is sindsdien de toonaangevende constructeur bij de elektrische bestelwagens. Recent friste de Franse autobouwer het
model trouwens helemaal op, waardoor de Kangoo nu een
actieradius van 270 kilometer haalt.

Nissan e-NV200 Evalia
170 km

Citroën e-Berlingo en
Peugeot Partner Tepee Electric
170 km
PSA-broer s Citroën
en Peugeot wer kten
al samen voor hun
bestelwagens, het was
dan ook voor de hand
liggend dat hetzelfde
zou gebeuren bij de
elektrische variant. Met
een actier adius van
slechts 170 kilometer
doen ze het wel heel wat minder dan de Renault Kangoo.

De Nissan Evalia deelt zijn technologie
grotendeels met de Leaf. Doordat hij
wat zwaarder is dan de Leaf, klokt hij
wel al af op een autonomie van slechts
170 kilometer. De wagen is trouwens
ook leverbaar als minibus met 5 of 7
plaatsen. In die hoedanigheid fungeer t
hij vooral als taxi in enkele grootsteden.
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Topje van de ijsberg
Na een lange aanloopperiode ziet het ernaar uit
dat de automarkt de komende jaren overspoeld
zal worden door nieuwe (en hopelijk ook
betaalbaardere) elektrische voertuigen. Door
het uitbreken van de dieselgate-affaire heeft
Volkswagen onrechtstreeks een ware elektrische
revolutie ontketend. Nu ze in Wolfsburg alles op
alles zetten om hun imago op te poetsen via een
elektrisch gamma, kan de concurrentie niet anders
dan hetzelfde pad inslaan. Een overzicht van wat er
de komende maanden en jaren op ons afkomt:
•

•

Mercedes heeft niet
minder dan tien elektrische modellen aangekondigd voor 2022 (in plaats
van 2025). En het moet
vooruit gaan in Stuttgart,
want de eerste EV van de
nieuwe generatie moet
Mercedes-Benz EV
al in 2019 op de markt
komen, met een autonomie van 500 kilometer en 400 elektrische pk’s onder de motorkap.
Volkswagen zelf maakt zich sterk dat het tegen 2025 jaarlijks 1 miljoen elektrische wagens aan de man zal brengen. De
eerste in de rij is de voor 2020 geplande
I.D., een middenklasser met een actieradius van 500 kilometer en een prijskaartje van een hedendaagse Golf.
Later volgen nog een I.D. Buzz en
een I.D. Crozz, gebaseerd op het
modulaire MEB-platform voor
elektrische wagens.
Volkswagen I.D.

•

Op datzelfde MEB-platform zullen ook heel wat andere producten uit de grote Volkswagen-groep gebouwd worden. Bij
Audi gaat het dan in eerste instantie om de in Vorst gebouwde Q6 e-tron quattro (voorzien voor 2018), waarvan een jaar
later ook een Sportbackversie zal worden afgeleid. In 2020 komt er nog
een derde elektrische
Audi op de markt, al wil
Ingolstadt voorlopig nog
niet zeggen om welk
model het gaat…
Audi Q6 e-tron quattro
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Skoda Vision E Concept

•

Skoda krijgt op zijn beurt een elektrische SUV, die de mosterd
gaat halen bij deze Vision E Concept. Wordt verwacht aan het
begin van volgend decennium.

•

De BMW Group was er destijds als de kippen bij om een
elektrische i-lijn te lanceren, tot op vandaag zijn ze er in
München rotsvast van overtuigd dat elektrisch rijden de toekomst is.Tegen het einde van dit decennium plant BMW onder
meer een elektrische X3, een 4 Reeks GT (als concurrent
voor de Tesla Model 3) en een MINI, in 2021 gevolgd door
de aangekondigde iNext.

• Terwijl wij er nog minstens een half jaar moeten op wachten,
heeft Opel in andere Europese landen (waar de laadinfrastructuur wél op punt staat) zijn Ampera-e gelanceerd,
een elektrische middenklasser met een batterijpakket van
60 kWh en een theoretisch rijbereik van zo’n 500 kilometer.
•

Met behulp van de technologische knowhow van Opel
werkt kersvers eigenaar PSA aan een elektrisch voer tuigengamma voor Citroën, Peugeot en DS. Die laatste krijgt
de eer om in 2019 de spits af te bijten, tegen 2021 wil de
groep vier verschillende EV’s en zeven plug-in hybrides in
de rangen tellen.

• Tot slot moeten we het uiteraard nog over elektropionier
Tesla hebben, dat naarstig blijft verderwerken aan zijn
‘betaalbare’ Model 3. Als we een recent gelekt document
mogen geloven, zal de Amerikaan een rijbereik van circa
350 kilometer halen, de spur t van 0 naar 100 zou slechts
5,6 seconden in beslag nemen. De productie van de Model
3 star t nog deze zomer, de vanafprijs voor de Europese
exemplaren zou rond de 35.000 euro schommelen…

DE NIEUWE VOLVO V90
INNOVATION MADE BY SWEDEN
We zijn trots dat de nieuwe Volvo V90 zo goed onthaald is door professionele
autorecensenten. We hebben dan ook ons best gedaan om een break
te ontwerpen waarin luxe en comfort hand in hand gaan met de eenvoud van
Zweeds design. Waarin prestatie niet haaks hoeft te staan op zuinigheid
en u technologie bedient met één vingertip. Bovendien profiteert u tijdelijk van
het Business Line Pack met onder andere LED koplampen, een geïntegreerd
navigatiesysteem, Park Assist voor- en achteraan en een elektrisch bediende
kofferklep, voor slechts € 2.025*. Reden te meer om voor de V90 te kiezen.
DE NIEUWE VOLVO V90, VANAF € 34.463 (E XCL . BT W )
ONTDEK HEM BIJ UW VERDELER
MA ANDELIJKSE NET TOBIJDR AGE
OP VA A: € 138,75/MA AND * *

2,0 - 7,4 L/100 KM I 46 - 169 G CO2/KM
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie. * Prijs exclusief BTW. Catalogusprijs i.c.m. Kinetic: € 3.190 (packvoordeel
= € 1.165). Aanbod Business Lines enkel geldig voor verkoop en facturatie aan vennootschappen en vrije beroepen t.e.m. 31 december 2017. **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 % (€ 138,75 voor een Volvo V90 D3 manueel Kinetic).

KLANT IN DE KIJKER

Parker Hotel

De groene eend in de bijt

In een wijde straal rondom de luchthaven
van Zaventem bulkt het van de hotels.
Het gros ervan behoort toe tot de
welbekende ketens van deze wereld,
maar één ervan springt in het oog: Parker
Hotel. Niet in het minst omdat het er
heel wat persoonlijker aan toe gaat,
maar evenzeer voor de klantgerichte
aanpak die er vanaf spat. En laat dat nu
net ook de stokpaardjes zijn van uw
leasemaatschappij, J&T Autolease, die
zich sinds de overname van Leasense
een partner mag noemen van dit
uitzonderlijke hotel.

Aan de hotellobby van het Parker Hotel staat 24 uur per dag een shuttle
klaar om gasten van en naar de luchthaven van Zaventem te voeren.

de parking op de luchthaven van Zaventem. We bieden dan
125 kamers groot is het Parker Hotel
ook een speciale formule aan voor personen die zich een trip
in Diegem, dat sinds een jaar onder de
naar de luchthaven op een ontiegelijk vroeg of laat tijdstip
goede zorgen valt van General
willen besparen. Dankzij ‘park, sleep & fly’ kan je
Manager Olivier Discar t.
met een gerust hart op reis vertrekken”, klinkt
“Met dat aantal zijn we
het enthousiast bij Olivier Discart.
een van de kleinste
“We garanderen
hotels in de buurt.
Dankzij deze formule krijgen gasten
Maar dat heeft
een veilige plek voor de
naast een kamer voor de nacht van
ook heel wat
voordelen. We zetten dan ook alles op
wagen én een zo goed mogelijke hun ver trek op Zaventem gedurende twee weken een parkeerplaats
alles om onze gasten het zo comfortabel
voor hun wagen. “We garanderen een
mogelijk te maken”, vertelt de 27-jarige
nachtrust voor vertrek.
veilige plek voor de wagen én een zo
zaakvoerder. De kamers zijn tot in de
puntjes afgewerkt en beschikken over
Geen betere manier om aan je goed mogelijke nachtrust voor vertrek.
Geen betere manier om aan je vakantie
geluidsdicht glas om de nachtrust van de
te beginnen! Indien gewenst bieden we
gasten te garanderen. Bovendien is er ook
vakantie te beginnen!”
zelfs een ontbijt aan.”
een zwembad en fitness- en wellnessruimte
aanwezig, om de dag zo ontspannen mogelijk te
Om de gasten tijdig op de luchthaven te krijgen,
beginnen of te eindigen.
rijden er 24u/24u twee shuttlebusjes af en aan naar en
van de luchthaven. “Gemakkelijker kan niet”, legt de General
EEN UITGESLAPEN REIZIGER IS ER TWEE WAARD
Manager uit. “De busjes staan hier voor de deur geparkeerd
Door de locatie bestaat het gros van het klantenbestand van
Parker Hotel uit reizigers, zowel voor professionele als privé- en zetten de gasten voor de luchthaven af. Geen overbodig
gesleur met bagage en keurig op tijd voor een ontspannen
doeleinden. “Op amper 5 minuten rijden ben je van bij ons op
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In deze stijlvolle bar kunnen
hotelgasten nog even
verpozen na een lange en
vermoeiende vlucht.

check-in.” De shuttlebusjes in kwestie zijn er twee van het type
Volkswagen Caravelle, en kunnen elk 8 passagiers vervoeren.
KILOMETERVRETERS
“We hebben hierop een financiële leasing via Leasense, dat
onlangs overgenomen werd door J&T Autolease. Van in het
begin waren we een vaste klant bij Leasense waardoor deze
leasemaatschappij door de jaren heen een ware mobiliteitspartner werd. Er werd steeds mee nagedacht over mobiliteitsoplossingen en dat op een zo persoonlijk mogelijke manier.
Hoewel J&T Autolease over een heel wat groter klantenbestand beschikt, heb ik nu al de indruk dat die werkwijze ook bij
hen hoog in het vaandel wordt gedragen. En dat kunnen we
uiteraard alleen maar toejuichen”, aldus Discart.
Aangezien het echte kilometervreters zijn, worden de shuttlebusjes elke drie jaar vervangen. “Maar echt lange afstanden
worden er nooit mee afgelegd. Het zijn gewoon erg veel
trajecten op een dag. Net daarom denken we er trouwens
aan om over te stappen op elektrische minibussen. Voorlopig
blijft het aanbod van zulke grote voertuigen in een elektrische
variant jammer genoeg zo goed als onbestaande.”
Zo’n groene vloot zou nochtans perfect aansluiten bij de ecologische waarden waar Parker Hotel veel waarde aan hecht.
“We zien onszelf als de groene long in het grote aanbod van
luchthavenhotels”, verklaart Olivier Discart. “Ons logo is niet
voor niets een boompje. We hebben een grote tuin waar het
zalig is om even in weg te duiken, en brengen zo vaak mogelijk het groen naar binnen door middel van veel planten. Ook
onze ecologische voetafdruk proberen we zo klein mogelijk te
houden. Als hotel is dat natuurlijk niet evident, maar we proberen op verschillende manieren het verschil te maken. Zo
sensibiliseren we onze klanten om bijvoorbeeld niet onnodig
linnengoed te laten wassen.”

Het Parker Hotel en
beschikt als een van de
weinige luchthavenhotels
over een groene binnentuin.

De toekomst ziet Olivier Discar t zeker nog groener en dat
zowel in en rond het hotel in het algemeen, maar ook zeker in
zijn wagenpark, met J&T Autolease als vaste partner.
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MADE IN BELGIUM

Bell Helmets

Autosport met open vizier

Wat hebben Formule 1-wereldkampioenen Michael Schumacher, Ayrton Senna en Mika
Hakkinen gemeen? Voor hun helmen vertrouwden ze alle drie op een Belgisch bedrijf.
Al meer dan dertig jaar is Bell Helmets uit Tubeke hofleverancier van racehelmen aan de
grootste F1-piloten.
Het verhaal van het bedrijf begint in 1986.
In die tijd was Stephane Cohen, toen
Formule Ford-piloot en later CEO van het
bedrijf, op zoek naar een goede racehelm.
Die vond hij in de Verenigde Staten, waar hij
zijn toenmalige partner naartoe stuurde. Het
enige probleem was dat Cohen meteen honderd helmen moest aankopen. Die vonden echter zo
vlot een koper dat het koppel besliste een onderneming op te
richten en meer helmen in te voeren naar Europa. Na verloop
van tijd evolueerde dat bedrijf van een impor teur naar een
echte tak van Bell Helmets onder de naam Bell Racing Europe,
dat zich specifiek richtte op de Europese en Aziatische markt.
Na een kor te splitsing van de twee takken in het begin van
de 21ste eeuw nam Bell Racing Europe zelfs het Amerikaanse
bedrijf over, al wordt die tak wel niet aangestuurd vanuit België.
“De helmen zelf worden ook altijd buiten België gemaakt”, legt
Stephan Kindt, commercieel directeur bij Bell Helmets, uit. Zo
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heeft het bedrijf op dit moment bijvoorbeeld een eigen fabriek in Bahrein.
70 WERKUREN PER HELM
In België werkt het bedrijf vooral nog aan de
autospor tprojecten. Bell lever t bijvoorbeeld
helmen aan acht Formule 1-piloten, waaronder
de Belg Stoffel Vandoorne en ex-wereldkampioenen
Hamilton, Alonso en Raikkonen. Vorig jaar reed Nico Rosberg
zelfs naar de wereldtitel met een Bell-helm op zijn hoofd.
Daarnaast heeft het bedrijf ook samenwerkingsverbanden
met de raceteams van Ferrari en Renault, zodat ook de juniorrijders van die teams met Bellhelmen rijden.
Om de raceteams een vlotte dienstverlening te bieden, schakelt het bedrijf elf mensen in, die zich vooral bezig houden
met de assemblage en het spuiten van de helmen. De helmen
komen dus binnen in hun ruwe, carbon vorm en krijgen in

REPLICA

België hun binnenafwerking, communicatievoorzieningen en
hun kleur. “Vooral dat laatste neemt veel tijd in beslag. Alle
details en kleuraccenten worden nauwkeurig uitgemeten. Op
die manier kunnen we twee helmen maken die 100% identiek
zijn”, aldus Kindt, die ook benadrukt dat die precisie zowel
geldt voor de F1-piloten als de ‘gewone’ klanten. “Zoiets is
belangrijk, want een piloot gebruikt doorheen het seizoen
meer dan één helm. Daarna worden ze allemaal met de hand
geschilderd in spuitcabines. Om de helm van Lewis Hamilton,
een van de meest gedetailleerde uit het rijderspeloton, volledig rijklaar te maken, hebben we bijvoorbeeld ongeveer 70
werkuren nodig.”
Op de helmenmarkt heerst trouwens net dezelfde concurrentie als op het circuit. Alsmaar lichter, sterker en aerodynamischer zijn ook hier sleutelwoorden. “Onze nieuwe helm is
bijvoorbeeld 50 gram lichter dan de vorige versie, wat neerkomt op een totaalgewicht van ongeveer 1.300 gram”, verkondigt Kindt trots. Ook op het gebied van comfort zoekt het
bedrijf steeds naar nieuwe en betere technologieën. Zo scant
Bell Helmets de hoofden van de piloten voor een perfecte
pasvorm.
Door die drang naar innovatie is Bell een van de toonaangevende bedrijven binnen zijn marktsegment. In september
2008 kreeg het bedrijf bijvoorbeeld als eerste in de wereld
een veiligheidscertificaat van de internationale autosportfederatie FIA. Wie nu een helm wil maken voor jonge kartpiloten,
zal aan diezelfde standaard moeten voldoen die Bell Helmets
destijds in samenwerking met de FIA CIK karting ontwikkelde.

Wie zelf graag dergelijke Formule 1-helm
op zijn kast wil, kan bij Bell trouwens een
replica kopen. Het bedrijf maakt zowel
modellen op ware grootte als op schaal.
Daarnaast wordt ook de verdeling van
die replica’s vanuit België gedelegeerd.
En daar zitten unieke stukken bij. Vorig
jaar maakte het bedrijf bijvoorbeeld een
speciale versie van de helm van Lewis
Hamilton in samenwerking met de Brit.
Dit was ter ere van de 44ste overwinning
van Hamilton, een getal dat voor de piloot
een speciale betekenis heeft.

SPECIALE SERVICE
TIJDENS RACEWEEKEND
Eens de helmen gemaakt
zijn, moeten ze natuurlijk
ook bij de piloten geraken.
“Wij zijn als eerste bedrijf
ooit begonnen met een
service ter plaatse voor de
F1-piloten”, ver telt Kindt.
Dit houdt in dat een verantwoordelijke van Bell de
helmen meeneemt naar
het circuit en ver volgens
de race ter plaatse volgt om in te kunnen spelen op de noden
van de rijders. Die willen immers voldoende zichtbaarheid
en verkoeling in hun helm, zodat de piloot zo comfor tabel
mogelijk kan racen. Ook de aerodynamische luchtinlaten en
vleugeltjes van de helm kunnen doorheen het weekend nog
aangepast worden.
Voor Bell wordt deze taak uitgevoerd door Racing Manager
Michael Aumento. “Soms neem ik wel acht tot tien helmen
mee naar een race”, laat hij weten. “Normaal prepareer ik
voor iedere coureur twee helmen voor droog weer en eentje
voor regenweer. Als er regen wordt voorspeld, dan draaien
we dat om: één voor droge en twee voor natte omstandigheden. Die twee helmen voor droog weer hebben trouwens
verschillende vizieren, zodat we kunnen inspelen op bijvoorbeeld de laaghangende zon.”
Voor meer info: www.bellhelmets.eu
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kia.com

Veelzijdig innovatief.

De nieuwe Kia Optima Sportswagen Plug-in Hybrid.
Slimmer en stijlvol op weg.
In de nieuwe Kia Optima Sportswagen Plug-in Hybrid hebt u de volledige controle.
Via het 8 inch-navigatiescherm blijft u voortdurend op de hoogte van de belangrijkste
informatie, zoals de energiestroom van de elektrische en de benzinemotor en
uw rijstijl. Het scherm toont het actuele batterijpeil en u vindt er de kortste weg
naar het dichtstbijzijnde oplaadstation. Zo vertrekt u perfect geïnformeerd naar
uw volgende bestemming.

*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 België 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).
**7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
***Foto ter illustratie.

1,4 l/100 km

33 g/km

RETROMOTIONS

Porsche 356

A Porsche
never dies
		

70% van de modellen die Porsche ooit gebouwd heeft in de loop van zijn geschiedenis,
rijden vandaag nog steeds rond. De Duitse
constructeur van sportwagens is daarmee een
unicum. Maar dat is niet alleen te danken aan
de betrouwbaarheid van het merk zelf. Soms
moet een auto bijna volledig opnieuw gebouwd
worden na een ongeval. Getuige deze fotoreportage over het uitmuntende vakmanschap en de vastberadenheid van de
specialisten van Porsche Classic Partner Brussels. Begin dit jaar, in Automotions nr. 36
(dat u kunt herlezen in de rubriek ‘Nieuws’ op www.jentautolease.be), brachten
wij verslag uit van het dramatische ongeval waarbij de Porsche 356 uit 1964 van
Philippe Quatennens zwaar beschadigd raakte. Zes maanden later is de auto weer
‘alive and kicking’, mooier en robuuster dan ooit tevoren. Het beeldverhaal van een
wederopstanding.

Op basis van dit trieste beeld moest een auto-exper t de
waarde van de auto voor het ongeval evalueren, de herstellingskosten inschatten en dus zijn lot bepalen: opereren of
laten inslapen. Ondanks zijn diepe verwondingen en rekening
houdend met zijn (sentimentele) waarde werd gekozen voor
de eerste optie.

Een dergelijke impact kan zware gevolgen hebben voor een
voertuig van deze leeftijd. Om de schade vast te stellen moesten in dit geval niet alleen de zwaar beschadigde linkerdeur en
voorvleugel bekeken worden, maar ook de onderkant van de
voorruitstijl, het achterspatbord en de hele achterkant.Verdict:
de ‘geplooide’ 356 moest zwaar onder handen genomen worden door de specialisten van Porsche Classic Partner Brussels.
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Alvorens onder het mes te gaan moest de Porsche helemaal uitgekleed
worden. Vooras, achteras, motor, versnellingsbak, stuurinrichting, interieurbekleding, ruiten, enzovoort: alles moest eruit.
Tijd voor het serieuze werk in de operatiezaal. Met om te beginnen een onderzoek
op de richtbank, om te controleren of de
koetswerkstructuur nog goed uitgelijnd is,
en eventueel de nodige correcties uit te
voeren. Daarna kunnen de beschadigde
structurele elementen vervangen worden.

Deze elementaire chirurgie wordt gevolgd door een plastische ingreep om de
huid van de kleine 356 weer perfect strak te krijgen. Let op het aantal koetswerkpanelen dat vervangen moet worden.

In mei kon Philippe Quatennens voor het eerst na de restauratie weer op stap
met zijn 356, hier op de Plaza de España in Sevilla:
“Dit zijn mijn eerste kilometers met de auto. Hij is nog beter dan vroeger! Het voelt
aan alsof alle mechanische onderdelen een verjongingskuur hebben ondergaan en
ook esthetisch oogt hij perfect, tot in het kleinste detail. Ik kan het team van Porsche
Classic Partner Brussels alleen maar feliciteren. Dit is nog echt vakmanschap!”
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MONDEO ST-LINE
DE NIEUWE FORD

Een markante styling, geraffineerd interieur, unieke lichtmetalen
velgen en krachtige efficiëntie. Zo maakt de nieuwe Mondeo ST-Line
keer op keer het verschil, waar hij ook komt.
Help uw zaken vooruit en surf naar ford.be

FORD MONDEO
L/100 KM
vanaf

3,6

G/KM CO2
vanaf

94

3,6-7,5 L/100 KM.

94-174 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. De afgebeelde wagen wijkt af van de werkelijke specificaties. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie
[KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

De nieuwe Opel

INSIGNIA
• Nieuwe generatie IntelliLux® LED koplampen
• Geavanceerd automatisch noodremsysteem 1
•
, 24/7 beschikbaar 2

opel.be

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

4,0-8,7 L/100 KM

105-199 G/KM

1. Werkt automatisch boven 8km/u en tot 80km/u. Ga naar opel.be voor meer info over de werking van het systeem.
2. Gebruik van OnStar diensten vereist een contract met Europe Ltd. Na een gratis testperiode is deze dienst betalend.
De OnStar diensten zijn afhankelijk van draadloze netwerken en satellietsystemen. Meer info op opel.be

