
Renault onthulde de korte versie van de 
nieuwe SCENIC op de Autosalon van Genè-
ve in maart 2016 en de lange versie volgde 
twee maanden later. Het baanbrekende nieu-
we design ten opzichte van de vorige versies 
maakt de MPV zonder meer verleidelijk en 
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NIEUWE RENAULT SCENIC NU IN DE SHOWROOM 

aantrekkelijk. De nieuwe SCENIC heeft van 
zijn voorganger de kenmerkende kwalitei-
ten overgenomen die aan de basis lagen van 
zijn succes: veelzijdigheid, ruimte, gebruiks-
vriendelijkheid en rijcomfort voor lange af-
standen.

Innovatieve 20”wielen
De langere wielbasis van de nieuwe SCENIC 
zorgt voor een uitstekende wegligging, die 
nog verder is verbeterd door de montage 
van 20” wielen. Daarmee behoort de nieuwe 
SCENIC tot de beste auto’s in zijn segment 
als het gaat om weggedrag en remvermogen, 
zonder dat dat ten koste gaat van het rijcom-
fort. 

Hoewel de 20” banden groter zijn, zijn ze 
niet duurder. Het prijsniveau is gelijk aan dat 
van de 17” zomer- en winterbanden van de 
vorige versie SCENIC. Bovendien beperken 
de hogere wangen van de band het risico van 
schade aan het wiel door bijvoorbeeld een 

stoeprand. De banden kunnen desgewenst 
ook worden voorzien van sneeuwkettingen.

Bijzonder flexibel en ruim interieur 
De zitplaatsen achter in de nieuwe SCENIC 
kunnen met één druk op de knop eenvou-
dig worden neergeklapt. Daarmee ontstaat 
een volledig vlakke vloer. De SCENIC is de 
enige auto in zijn klasse waarvan de achter-
bank zowel vanuit de bagageruimte als via 
het R-LINK 2-systeem vanuit het interieur 
kan worden neergeklapt. De SCENIC is ook 
de enige auto in zijn klasse die is voorzien 
van een grote, verschuifbare middenconsole. 

Twintig jaar nadat Renault ‘s werelds eerste compacte MPV (multi-purpose vehicle) 
introduceerde heeft Renault het concept geheel vernieuwd. Renault presenteert nu de 
vierde generatie van zijn karakteristieke MPV ontworpen door Laurens van den Acker, 
Senior Vice-President Corporate Design. De Renault SCENIC staat sinds deze maand in 
de showrooms van VKV Renault, de GRAND SCENIC volgt in januari 2017. 

De introductie van de nieuwe Renault SCENIC valt precies in de winterbanden 
periode. Daarom heeft Renault een mooi introductie aanbod op de SCENIC. Bij 
aankoop van uw SCENIC, die standaard geleverd wordt op 20" lichtmetalen 
velgen, ontvangt u tevens GRATIS een nieuwe set Continental winterbanden 
t.w.v. € 1.030,-.

I N T R O D U C T I E  A A N B O D ! 

Deze actie is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Renault SCENIC en geldig op alle nieuw bestelde 
SCENICS tot en met 31-12-2016.
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le, vliegtuigtafeltjes en een ‘magic drawer’ 
opberglade.

Ultieme luxe wordt geboden door de topver-
sie, de BOSE®. Tot de standaarduitrusting 
van de BOSE® behoort een bestuurdersstoel 
met elektrische massagefunctie, het BOSE 
SURROUND® premium audiosysteem met 
Centerpoint 2®-technologie en 13 spea-
kers, LED PURE VISION koplampen en een 
tweekleurige carrosserie.
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De nieuwe SCENIC heeft tevens een bagage-
ruimte van 572 liter, de grootste in zijn klas-
se. De vijfpersoonsuitvoering van de GRAND 
SCENIC biedt zelfs 765 liter bagageruimte.

Technologie uit auto’s in hogere 
segmenten
De nieuwe SCENIC is behalve een stoere, 
ook een innovatieve auto. Het model is een 
voorbode van de Renault strategie op het ge-
bied van connected en autonome voertuigen. 
De nieuwe SCENIC en de nieuwe GRAND 
SCENIC zijn te voorzien van: 
l	 Adaptive Cruise Control (ACC). Past auto-
matisch de snelheid van de auto aan om een 
vooraf ingestelde afstand tot de voorligger te 
handhaven. Actief bij snelheden tussen 50 en 
160 km/uur. 
l	 Lane Departure Warning (LDW) met vibre-
rend stuurwiel, actief bij snelheden boven de 
70 km/uur.
l	 Kleuren head-updisplay.
l	 Handsfree parkeren. Nadat het systeem de 
bestuurder heeft geholpen een parkeerplaats 
te vinden – door de beschikbare ruimte te 
meten met behulp van de sensors – neemt 
het de besturing over en voert de parkeer-
manoeuvre uit. Het systeem functioneert bij 
snelheden tot 30 km/uur.
l	 MULTI-SENSE-technologie, die toegang 
biedt tot vijf rijmodi: Neutral, Sport, Com-
fort, Perso and Eco.
l	 R-LINK 2, compleet met een verticale 8,7” 
display – een van de grootste in dit segment. 
l	 Bose® Surround Sound audio.
l	 Lane Keeping Assist (LKA). Actief bij snel-
heden tussen 70 en 160 km/uur. Als de be-
stuurder onbedoeld de rijstrook dreigt te 
verlaten, neemt het systeem automatisch de 
besturing over en houdt het voertuig in de 
rijstrook.
l	 Vermoeidheidsdetectie systeem een al-
goritme monitort voortdurend het traject 

Vervolg van pagina 1 > dat de auto volgt. Het geeft optische en ge-
luidssignalen als waarschuwing wanneer de 
bestuurder tekenen van vermoeidheid ver-
toont. 

De nieuwe SCENIC is tevens standaard uit-
gerust het Active Emergency Braking System 
(AEBS) met voetgangersdetectie en is hier-
mee uniek in het segment. AEBS controleert 
de omgeving van de auto op stilstaande en 
bewegende objecten en is actief bij snel-
heden tussen 7 en 60 km/uur. Van de laat-
ste voorspelt het systeem het traject. Het 
waarschuwt de bestuurder als het risico op 
een aanrijding met een voetganger bestaat. 
Wanneer de bestuurder niet reageert op eer-
dere waarschuwingen dat hij een voetganger 
dreigt aan te rijden, remt de auto automa-
tisch af en brengt hem tot stilstand.

Motorengamma en uitvoeringen
Het gamma van de nieuwe SCENIC biedt 
keuze uit vier dieselmotoren – gekoppeld 
aan ofwel een handmatig te bedienen zesver-
snellingsbak ofwel een automatische zes- of 
zeventraps EDC-transmissie (Efficient Dual 
Clutch) – en twee benzinemotoren gekop-
peld aan een handmatig bediende zesver-
snellingsbak. Renault slaat met de nieuwe 
SCENIC een nieuwe weg in door zijn inno-
vatieve, elektrische Hybrid Assist motoron-
dersteuning aan te bieden op zijn populaire 
dCi 110-dieselmotor in combinatie met een 
handgeschakelde zesversnellingsbak.

De basisuitvoering is de Renault SCENIC Life, 
welke leverbaar is voor een consumenten- 
adviesprijs vanaf € 26.360. Deze versie is 
standaard uitgerust met Active Emergency  
Braking met voetgangersdetectie, Traffic Sign  
Recognition, Hill start assist, handbediende  
airconditioning, mistlampen vóór en een  
digitale radio.

Na de Life volgt de Zen-uitvoering. Deze is 
standaard uitgerust met onder meer elektro-

nisch geregelde airconditioning met twee 
klimaatzones, een regen- en lichtsensor, 
grootlichtassistent, Lane Departure Warn-
ing, Renault Handsfree Card en lichtmetalen 
wielen.

De Intens-uitvoering richt zich op comfort. 
Standaard is deze versie voorzien van par-
keersensoren voor en achter, een automa-
tisch dimmende binnenspiegel, het Renault 
R-Link 2 multimedia- en navigatiesysteem 
met 7” touchscreen en kaart Europa, MUL-
TI-SENSE, een verschuifbare middenconso-

Renault introduceert de volledig elektrische ZOE met 
nieuwe Z.E. 40 batterij (41 kWh-batterij) en een actieradi-
us van 400 kilometer volgens de NEDC-testcyclus. Dank-
zij de Z.E. 40 batterij biedt de ZOE het grootste rijbereik 
van alle in serie geproduceerde, elektrische middenklas-
sers. De Renault ZOE is met de Z.E. 40 batterij te bestellen 
bij onze Renault vestigingen. Ook in 2017 betaalt u nog 
steeds slechts 4% bijtelling wanneer u kiest voor een elek-
trische auto.

De capaciteit van het nieuwe batterijpakket (Z.E. 40) is met 41 
kWh bijna twee keer zo groot als de 22 kWh-batterij van de 
huidige ZOE. Bovendien zijn de technici erin geslaagd de op-
slagcapaciteit te vergroten zonder de batterij groter te maken.

Met de R90-motor is de ZOE goed voor een actieradius van 400 
km (volgens NEDC), wat overeenkomt met een reële actieradi-
us van 300 kilometer in stedelijk gebied. Bij een openbaar laad-
punt kan in 30 minuten 80 kilometer rijbereik worden ‘getankt’.  

RENAULT ZOE NU MET 400 KM ACTIERADIUS  
 

De ZOE is tevens te voorzien van de Quickcharge Q90-motor 
voor gebruik van snellaadstations langs snelwegen. Prijzen 
voor de ZOE beginnen bij consumentenadviesprijzen vanaf  
€ 22.180 (batterijhuur) en  € 30.080 (batterijkoop). Onze verkoop  
adviseurs vertellen u graag meer over de diverse uitvoeringen  
van de ZOE en de verschillen tussen een ZOE met batterijkoop  
of batterijhuur. 

De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC en de Clio R.S. 
Trophy brengen alle noviteiten van de nieuwe Clio 
samen met de rijkelijke expertise en technologie van 
Renault Sport. De nieuwe Clio R.S. biedt het volledige 
scala van Renault Sport-technologie voor puur rijple-
zier.

Uitlaat, kracht en chassis: een uniek pakket in 
segment
De nieuwe Renault Clio R.S. is leverbaar in twee vermo-
gensvarianten: 200 pk (147 kW) en 220 pk (162 kW) voor 
de Trophy-versie. Beide versies zijn voorzien van een zes-
traps EDC-automaat met dubbele koppeling die te bedienen 
is via schakelflippers aan de stuurkolom en launch control. 
De nieuwe Clio R.S. is ook de enige auto in zijn klasse met 
keuze uit drie verschillende chassis typen. Hiermee heeft 
u de mogelijkheid om de Clio R.S. naar eigen smaak aan te 
passen. De versie met 200 pk (147 kW) is leverbaar met een 
Sport-chassis met 17- of 18-inch wielen (bedoeld voor dage-
lijks gebruik) of een Cup-chassis met 18-inch wielen (ideaal 
voor zowel de openbare weg als het circuit).
Het Trophy-chassis met 18-inch wielen en een verlaagde 
wielophanging is geoptimaliseerd voor het circuit en is al-
leen leverbaar in combinatie met de 220 pk (162 kW) sterke 
benzinemotor. De Clio R.S. Trophy is met een sprint van 0 
naar 100 km/u in slechts 6,6 seconden al zijn concurrenten 
te snel af. Voor het afleggen van 400 meter heeft hij vanuit 
stilstand slechts 14,5 seconden nodig. De topsnelheid be-
draagt 235 km/u.

Uniek in dit segment: de nieuwe Renault Clio R.S. Trophy 
is naar wens leverbaar met een exclusief door uitlaatspe-
cialist Akrapovič ontwikkeld uitlaatsysteem, geïnspireerd 
op dat van de Clio R.S. 16 concept. De motor krijgt door dit 
uitlaatsysteem een onmiskenbare soundtrack en een nog 
levendigere gasrespons. In combinatie met R-Link kan de 

baar en profiteert de bestuurder van een nog beter zicht. Door 
verschillende modi voor het laten branden van de lampen.
De Clio R.S. heeft ook nieuwe lichtmetalen 18-inch wielen en 
nieuw ontworpen dorpels. De achterzijde valt op door de ach-
terspoiler, diffuser en twee uitlaatpijpen. De achterlichten zijn 
direct herkenbaar dankzij de C-vormige LED-lichtsignatuur. 
De Renault Sport-badge siert de grille onder het Renault-logo 
vooraan, op de wielen en aan de achterzijde.

Levering en prijzen
De nieuwe Renault Clio R.S. en de Clio R.S. Trophy zijn te  
bestellen bij onze Renault vestigingen. Consumentenadvies- 
prijzen starten voor de Clio R.S. vanaf  € 29.280 en voor de Clio 
R.S. Trophy vanaf  € 32.980.

nieuwe Renault Clio R.S. uitgerust worden met de Renault 
Sport Monitor 2.0 waarmee de bestuurder in realtime diverse 
parameters kan raadplegen, zoals de acceleratietijd van 0 naar 
100 km/u, die van 0-400 m en het G-krachten-diagram. Het 
systeem toont ook informatie over het toerental, de kilometer-
stand, olietemperatuur, trekkracht, het gebruik van vermogen, 
de stuurhoek, inlaatluchttemperatuur en de ingeschakelde 
versnelling.
Het frontdesign van de Renault Clio R.S. oogt nu breder door 
toepassing van een andere voorbumper met hertekende grille. 
De R.S. Vision LED-verlichting, bekend van de Clio R.S. 16 con-
cept, heeft de vorm van een ‘chequered flag’ – een kenmerk van 
Renault Sport. Dankzij deze unieke LED-verlichting met multi-
reflector-technologie is de nieuwe Clio R.S. nog eerder herken-

RIJPLEZIER EN STIJL MET NIEUWE CLIO R.S.  

noeg, dan krijgt de bestuurder een melding 
en is het mogelijk de auto te laten inparkeren 
met Easy Park Assist.

Motorengamma en prijzen
Het complete motorenprogramma is toon-
aangevend in het segment van de Clio. In to-
taal is er keuze uit 11 motoren/transmissies. 
Het aanbod benzinemotoren bestaat uit ver-
sies met 90 pk in combinatie met een hand-
bak of 120 pk met keuze uit handbak of zes-
traps EDC-automaat of 200 en 220 pk voor 
de R.S. gekoppeld aan een zestraps EDC-au-
tomaat. De dieselmotoren bestaan uit versies 
met 90 pk met naar keuze een handbak of 
EDC-automaat. of de 110 pk leverbaar met 
handbak. De nieuwe Renault Clio is al ver-
krijgbaar vanaf € 15.280 (consumentenad-
viesprijs) voor de Energy TCe 90 Ecoleader. 
De nieuwe Clio Estate is verkrijgbaar voor een 
consumentenadviesprijs vanaf € 16.780. 

Meer karakter en persoonlijkheid
De nieuwe Renault Clio heeft een herteken-
de grille, met centraal het Renault logo. Een 
brede grille onderaan de voorbumper en een 
nieuwe achterbumper geven de Clio een nog 
sportievere uitstraling. Renault introduceert 
ook nieuwe wielen, wielkleuren en 4 nieuwe 
exterieurkleuren: Rouge Intense, Gris Titani-
um, Bleu Iron en Blanc Nacré.

De nieuwe Renault Clio maakt dankzij de her-
kenbare LED “Pure Vision” verlichting me-
teen een onuitwisbare indruk en legt direct 
een link met andere modellen van Renault. 
De LED “Pure Vision” lichttechnologie is 20 

procent krachtiger dan reguliere halogeen 
verlichting en levert dus een belangrijke bij-
drage aan de veiligheid van de Clio. Hogere 
uitrustingsniveaus hebben daarbij C-vor-
mige dagrijverlichting. In de achterlichten 
keert deze herkenbare C-vormige lichtsigna-
tuur (alleen de hatchback) terug in de nieuwe 
lichtunits met LED-technologie.

Customization mogelijkheden 
uitgebreid
De nieuwe Renault Clio is leverbaar in meer 
dan 30 verschillende kleurencombinaties. 
U heeft de keuze uit vijf dakkleuren en vijf 
zijspiegelkapkleuren. Daarnaast introdu-

ceert Renault een 9-tal design Packs, waarbij 
u kunt kiezen uit verschillende combinaties 
van lichtmetalen wielen en exterieur per-
sonalisatie. Verder zijn er dakstriping af fa-
briek leverbaar en worden aangebracht met 
een hoogwaardige finish. Renault levert in de 
nieuwe Clio optioneel met twee interieursfe-
ren in de kleuren ‘Rouge’ of ‘Gris’. De kleuren 
zijn terug te vinden rond de versnellingspook 
en rond de ventilatie-uitstroomopeningen in 
het interieur.

Nieuw: Easy Park Assist
Als aanvulling op de parkeersensoren achter 
is de Renault Clio, afhankelijk van het ge-
kozen uitrustingsniveau, ook leverbaar met 
parkeersensoren aan de voorzijde en een 
achteruitrijcamera. Voor de rijker uitgeruste 
versies levert Renault optioneel Easy Park 
Assist: een automatisch inparkeersysteem. 
Dit systeem detecteert bij snelheden lager 
dan 30 km/u automatisch een beschikbare 
parkeerplaats. Is de parkeerplaats ruim ge-

DE NIEUWE RENAULT CLIO: 
AANTREKKELIJKER DAN OOIT

Met de nieuwe Clio geeft Renault een vervolg aan een succesverhaal. Sinds de in-
troductie 26 jaar geleden zijn er al meer dan 13 miljoen exemplaren verkocht. De 
Renault Clio scoort nog steeds groeiende belangstelling dankzij een aantrekkelij-
ke combinatie van design en veelzijdigheid, evenals een uitgebreide uitrusting. De 
nieuwe Renault Clio heeft een krachtiger design, een nog betere interieurafwerking, 
geavanceerde connectiviteits- en innovatieve systemen én een uitgebreid motoren-
programma. 



Begin 2016 introduceerde Renault de 
Talisman Sedan, maar sinds afgelopen 
zomer is de Talisman ook leverbaar als 
Estate-versie. Net als de Sedan heeft 
de Talisman uitgebalanceerde propor-
ties. De Estate heeft ranke dakrails en 
een lange dakspoiler. De lijnen van de 
Renault Talisman Estate zijn dynamisch 
en functioneel, waardoor de Talisman 
Estate een opvallende verschijning is. 

Flexibel interieur en bijna 1.700 liter 
bagageruimte
Net als de sedanversie is de Talisman Esta-
te zeer royaal bedeeld met interieurruimte. 
Dankzij Renaults Easy Break-systeem is de 
achterbank eenvoudig neer te klappen in twee 
ongelijke delen door middel van twee hendels 
in de bagageruimte. De bagageruimte in de 
Renault Talisman Estate bedraagt 572 liter 
onder de hoedenplank en met de achterbank 
in de normale positie. De lengte van de ba-
gageruimte is dan 112 cm. Met de achterban-
kleuning neergeklapt is de laadvloer 201 cm 
lang en bedraagt de ruimte bijna 1.700 liter.

De handsfree achterklep van de Talisman 
Estate kan worden geopend met een simpele 
beweging van de voet onder de achterbum-
per. De leuning van de brede, uiterst comfor-
tabele voorstoelen in de Talisman Estate zijn 
voorzien van Cover Carving Technology – een 
nieuwe, vormvaste maar flexibele, duurza-
me lichtgewicht schaal. Die zorgt voor 3 cm 
extra beenruimte achterin en een gewichts-
besparing van één kilo per rugleuning. De 
in ongelijke delen neerklapbare achterbank 
is opgebouwd met schuim van uiteenlopen-
de dichtheid en voorzien van een skiluik. De 
kantelbare hoofdsteunen houden in de laag-
ste positie het zicht naar achter voor de be-
stuurder vrij.

Wendbaar als een stadsauto dankzij 
4Control
In de stad zorgt het 4Control-onderstel met 
vierwielbesturing in combinatie met de Elec-
tronic Damper Control voor uitzonderlijke 
wendbaarheid. Het 4CONTROL-systeem is 
uniek voor het segment en staat voor stabi-
liteit in bochten en wendbaarheid bij uitwijk-
manoeuvres. Het 4Control-systeem is perma-
nent actief. Bij snelheden tot 50 km/uur in de 

De Série Signature is de opvolger van de 
Série Limitée van Renault. Onder dit ex-
clusieve label bracht Renault eerder al 
drie modellen uit: de Captur Série Sig-
nature Barista, Twingo Série Signature 
VIVA en de Clio Série Signature Iconic. 
Renault voegt twee modellen toe aan 
deze luxe modellenlijn: de Captur Série 
Signature Wave en de Kadjar Série Sig-
nature Extase.

Captur Série Signature Wave
De Captur Série Signature Wave is leverbaar 
in de nieuwe carrosseriekleur Blanc Nacré 
en valt op door de exterieuraccenten in Bleu 
Pacifique voor de stootlijsten, naafkappen, 
buitenspiegelkappen en unieke striping op 
het dak. De Captur Signature Wave is tevens 
te herkennen aan de lichtmetalen 17” wielen 
van het model ‘Adventure Noir’ en de ‘Wa-
ve’-badge op de flanken.
Ook in het interieur zijn kenmerken te vin-
den die alleen geleverd worden op een Série 

Comfort-modus (60 km/uur in ‘Neutral’ en 
80 km/uur in ‘Sport’), sturen de achterwielen 
tegengesteld aan de voorwielen, tot een hoek 
van 3,5 graden. Dit geeft het effect van een 
kortere wielbasis en verbetert de wendbaar-
heid. Bij hogere snelheden sturen de achter-
wielen in dezelfde richting als de voorwielen. 
Dit resulteert in meer stabiliteit, meer rijcom-
fort en -plezier en een groter gevoel van vei-
ligheid.

Toonaangevend in veiligheid
Renault hecht veel waarde aan veiligheid 
en heeft de Talisman Estate uitgerust met 
veel veiligheidsvoorzieningen. Op gebied 
van actieve veiligheidsvoorzieningen zijn er 
rijhulpsystemen zoals Adaptive Cruise Con-
trol, Active Emergency Braking System, Lane 
Departure Warning, Safe Distance Warning, 
Traffic Sign Recognition, Blind Spot Warn-
ing, Easy Park Assist, parkeersensoren rond-
om en Hill Start Assist.

Signature. Zo is de auto voorzien van een spe-
ciale interieurafwerking met details in Bleu 
Pacifique, blauw stikwerk en speciale, rund-
lederen bekleding in de kleur antraciet. Een 
van de unieke features is dat de omlijsting van 
de klimaatregeling altijd wordt verlicht in de 
kleur Bleu Frost.
De Renault Captur Série Signature Wave is  
leverbaar in combinatie met de benzinemoto-
ren Energy TCe 90, TCe 120 en TCe 120 EDC.  
De prijzen beginnen bij € 24.710 (consumen- 
tenadviesprijs) en metallic lak is bij de prijs 
inbegrepen.

Kadjar Série Signature Extase
De Série Signature Extase onderstreept het 
avontuurlijke en verleidelijke design van de 
Kadjar. Deze smaakvolle versie is gebaseerd 
op het uitrustingsniveau Intens en is herken-
baar aan de donkergrijze skidplates aan voor- 
en achterzijde en de glanzend grijze licht-
metalen 19” wielen met rode naafdop. Het 
interieur straalt luxe en verfijning uit door 

Passieve veiligheidssystemen zijn: twee adap- 
tieve airbags vóór, zijairbags vóór, gordij-
nairbags vóór en achter, veiligheidsgordels 
met spanners en spankrachtbegrenzers, 
anti-whiplashstoelen die zo zijn vormge-
geven dat de passagier niet onder de gordel 
kan doorschieten bij een frontale aanrij-
ding, twee ISOFIX-bevestigingspunten voor 
een kinderzitje achterin die voldoen aan de 
nieuwe i-Size norm voor kinderzitjes en vier 
zitplaatsen met conventionele bevestigings-
punten voor een kinderzitje.

Initiale Paris-uitvoering: het beste 
comfort en de beste entertainment
Net als de Espace zijn ook de Talisman Se-
dan en de Talisman Estate in de Initiale Pa-
ris-uitvoering leverbaar. Deze uitvoering 
biedt de berijder het beste wat Renault te 
bieden heeft op het gebied van uitrusting, 
comfort en service. Exclusief voor de Renault 
Talisman Estate Initiale Paris is de carrosse-

de standaard rundlederen bekleding in de 
kleur antraciet, afgewerkt met rode stiksels. 
Er is keus uit vier motoren en vijf kleuren.  
De consumentenadviesprijzen beginnen bij 
€ 33.260.
Naast de kenmerkende exterieur- én interi-
euraccenten is de Kadjar Série Signature Ex-
tase standaard voorzien van een rijke uitrus-
ting. Zaken als Easy Park Assist (automatisch 
inparkeersysteem), een achteruitrijcamera, 
Blind Spot Warning, Emergency Braking, LED 

RENAULT INTRODUCEERT TWEE SÉRIE SIGNATURE MODELLEN: 
CAPTUR WAVE EN KADJAR EXTASE 

zichte van de positie in het vorige model. Alle hightech voor-
zieningen aan boord (head-up kleurendisplay, dashboard met 
7” TFT-informatiedisplay waarvan de kleuren zijn aan te pas-
sen, en verticaal 8,7” R-LINK 2 multimediatablet) zijn ontwor-
pen met het oog op dagelijks gebruiksgemak. De auto geeft de 
inzittenden een gevoel van de hoogste kwaliteit, vooral op het 
gebied van afwerking. 
De bagageruimte van de Renault Mégane Estate meet maar 
liefst 580 liter. De gebruiksvriendelijkheid wordt verder ver-

De nieuwe Renault Mégane Estate staat sinds sep-
tember in onze showrooms en is een opvallende ver-
schijning. In het C-segment onderscheidt de nieuwe 
Mégane Estate zich door zijn dynamische vormgeving 
en kenmerkende lichtsignatuur.

Comfortabel, ruim en modulair interieur
De sfeer in het interieur is helemaal op de bestuurder af te 
stemmen. De rijpositie is ergonomisch verbeterd ten op-

groot door de vlakke vloer, diverse extra bergruimtes en de 
One-touch folding achterbank, die vanuit de bagageruimte is 
te bedienen. Met de leuning van de passagiersstoel neerge-
klapt passen voorwerpen tot een lengte van 2,77 meter in de 
Mégane Estate – een record voor dit segment.

Het motorengamma van de nieuwe Renault Mégane Estate 
omvat:
l	 Benzinemotoren: Energy TCe 100 (100 pk (74 kW)) met 

MAAK EEN PROEFRIT IN DE NIEUWE RENAULT MÉGANE ESTATE
handmatig te bedienen zesversnellingsbak, en Energy TCe 130 
(130 pk (96 kW)) met handgeschakelde zesversnellingsbak.
l	Dieselmotoren: Energy dCi 110 (110 pk (81 kW)) met zesver-
snellingsbak of met automatische zestraps EDC-transmissie 
met dubbele koppeling, en de Energy dCi 130 (130 pk (96 kW)) 
met handgeschakelde zesversnellingsbak. Alle dieselversies 
vallen in 2016 in de bijtellingscategorie van 21 procent.

De Mégane Estate GT heeft de Energy TCe 205-motor (205 
pk, 151 kW), gekoppeld aan een automatische zeventraps 
EDC-transmissie met dubbele koppeling en is standaard voor-
zien van het voor dit segment unieke 4Control®-systeem. 
Dankzij de vier sturende wielen is de nieuwe Mégane Estate 

GT niet alleen heel wendbaar, maar beschikt hij ook over een 
optimale wegligging met verbluffende grip.

Keuze uit vijf uitvoeringen
De basisuitvoering is de Renault Mégane Estate Life, voor een 
consumentenadviesprijs vanaf € 22.140. Deze versie is stan-
daard uitgerust met cruise control, digitale radio, Hill-Start 
Assist, LED-achterlichten, airconditioning en elektrisch be-
dienbare zijruiten voor en achter. Na de Life volgen de Zen-uit-
voering en de BOSE®-uitvoering. 

De GT-Line legt het accent meer op sportiviteit. Deze versie is 
standaard uitgerust met sportstoelen, LED PURE VISION-kop-

lampen, lichtmetalen 17” ‘Decaro’-wielen, specifiek voor 
deze versie ontworpen voor- en achterbumper en Renault 
Multi-SENSE®.
De topversie is de Mégane Estate GT en is verkrijgbaar vanaf  
€ 33.140 (consumentenadviesprijs). Voor ultiem rijplezier is 
deze versie voorzien van de 4Control-vierwielbesturing, een 
sportonderstel, Launch Control voor een ongeëvenaarde ac-
celeratie vanuit stilstand, en Multi Change Down om snel 
meerdere versnellingen terug te schakelen. Het interieur 
wordt verfraaid met het standaard R-LINK 2 multimedia- en 
navigatiesysteem met 8,7” portrait touchscreen.

riekleur Noir Améthyste leverbaar. De auto is 
uitgerust met speciale lichtmetalen 19” wie-
len. Het interieur is bekleed in zwart of grijs 
nappaleder en voorzien van exclusieve vloer-
bedekking. De voorstoelen zijn verwarmbaar, 
geventileerd, hebben een massagefunctie en 
zijn tienvoudig verstelbaar (waarvan acht 
elektrisch). De zijruiten zijn gelamineerd en 
zorgen voor extra stilte in het interieur. De 
buitenspiegels hebben een geheugenfunctie 
en draaien omlaag om achteruitrijden nog 
makkelijker te maken. De Initiale Paris-uit-
voering wordt geleverd met een speciale 
handsfree-card.

De Renault Talisman Estate Initiale Paris is  
verkrijgbaar voor een consumentenadvies- 
prijs vanaf € 45.980 en leverbaar met de 
ENERGY TCe 200 benzinemotor in combi-
natie met een zeventraps EDC-transmis-
sie, de ENERGY dCi 130 met een zestraps 
EDC-transmissie, en met de ENERGY dCi 160 
dieselmotor met een zestraps EDC-trans-
missie. U rijdt al een Talisman Estate vanaf  
€ 32.780 (consumentenadviesprijs).

DÉ ZAKELIJKE FAMILIE-AUTO 
RENAULT TALISMAN ESTATE: 

Pure Vision-koplampen, elektrisch verwarm-
bare voorstoelen en een elektrisch verstelbare 
bestuurdersstoel zijn allemaal standaard.
De Renault Kadjar Série Signature Extase is 
leverbaar in vijf kleuren: Blanc Glacier, Noir 
Etoilé, Gris Titanium, Rouge Flamme en Blanc 
Nacré. Er zijn twee motorvarianten – een 
benzine- en een dieselversie – die beide met 
EDC-transmissie leverbaar zijn.
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Op deze plaats bent u gewend een column van Chris Visscher te lezen. 
Chris heeft mij gevraagd ditmaal de pen van hem over te nemen en dat 
doe ik uiteraard met veel plezier. 

Deze editie van het VKV Nieuws puilt weer uit z’n voegen van het mooie 
nieuws over nieuwe en vernieuwde auto’s. Daar kan ik verder weinig aan 
toevoegen. In aanvulling daarop zou ik u liever een inkijkje willen geven 
in de organisatieontwikkeling die gaande is bij de VKV Groep. Want die 
is al net zo vernieuwend als de modellen. 

Sinds begin dit jaar heeft VKV invulling gegeven aan een doorontwikkeling van haar 
afdeling P&O in een afdeling Human Resources: het verschil zit vooral in het sterk 
ontwikkelingsgericht zijn van de ondersteuning van HR. Onze HR-adviseurs doen dat 
bijvoorbeeld door de leidinggevenden te helpen bij het ontwikkelen van coachend 
leiderschap, ontzorgen hen bij het zoeken naar nieuwe collega’s en zijn vraagbaak 
voor alle collega’s als het gaat om allerlei onderwerpen die rondom werkgever/werk-
nemerschap kunnen spelen. Wat u als klant daarvan merkt? Naast de vertrouwde 
gezichten ziet u bijvoorbeeld ook veel nieuwe gezichten aan de balie, in de werk-
plaats of in de showroom. Want we hebben in de afgelopen maanden 18 vacatures 
kunnen vervullen, ondanks de soms best lastige arbeidsmarkt. Al onze nieuwe colle-
ga’s draaien meteen mee in het opleidingsprogramma dat we dit najaar hebben ge-
organiseerd. Zo kunnen we samen steeds meer het verschil maken voor u: onze klant. 

Ik ben zelf overigens één van die nieuwe gezichten, en ook al is de kans vrij klein  
dat u mij aan een balie aantreft om uw auto in ontvangst te nemen, ik ben wel erg 
geïnteresseerd in uw ervaringen met VKV. Uw ervaringen geven mij concrete verbeter-
punten, die ik kan vertalen naar organisatie-brede verbetervoorstellen en trainings- 
ideeën. Wat ik bedoel te zeggen: VKV heeft als doel benoemd “samen verbeteren”.  
Dat doen we niet alleen onder elkaar binnen VKV, maar ook heel graag samen met u, 
onze klant. Voel u uitgenodigd om uw verbetervoorstel te doen, ik ontvang ze graag 
op monique.de.haan@vkvgroep.nl.

Monique de Haan
Directeur HR en Duurzaamheid

CO
LU

MN
 

Vandaag de dag zijn de mensen vaak erg 
druk. Druk met werk, de kinderen, sport 
of andere zaken. Ook op onze vestigingen 
merken we dat mensen weinig tijd hebben. 
Dit is de reden waarom we doorlopend ser-
vices ontwikkelen die de wachttijd zoveel 
mogelijk beperken. 

Een voorbeeld van deze services is de VKV 
Pitstop. De VKV Pitstop is een bandenwissel 
of onderhoudsbeurt waarbij er meerdere 
monteurs tegelijk aan 1 auto werken. Hier-
door is de auto sneller klaar en 
kunt u weer snel de weg op. In 
de tijd dat onze monteurs aan 
de auto werken, kunt u uiteraard 
ook gewoon doorwerken door-
dat we gratis Wifi aanbieden. Op 
diverse vestigingen is het zelfs 
mogelijk om gebruik te maken van 
een kantoorruimte. Zo wordt de 
kostbare tijd toch zo efficiënt mo-
gelijk besteed. 

Vraag uw service adviseur gerust naar de mo-
gelijkheden.

VKV Koffie to Go
Natuurlijk willen we dat onze klanten bij ons 
weggaan met een goed gevoel. We geven u 
graag iets mee voor onderweg zodat u even 
kunt bijtanken tijdens de autorit. Tijdens de 
warme zomermaanden gaven we een gekoeld 
flesje water mee. Daarnaast was het altijd al 
mogelijk om een kopje koffie tijdens het be-

zoek in onze showroom te drinken, maar 
vanaf nu hebben we ook VKV Kof-
fie To Go! Dit is een heerlijke kof-
fie, espresso of cappuccino die u 

veilig en warm mee kunt nemen 
in de bekerhouder van uw auto. Zo 
heeft u net even wat meer ener-
gie voor de volgende afspraak. U 
hoeft dus niet meer naar een tank-
station langs de snelweg voor een 
koffie voor onderweg, deze haalt u 
gewoon bij de VKV Groep!

Dacia heeft het design van zijn drie belangrijkste mo-
dellen opgefrist: de Logan MCV, de Sandero en de 
Sandero Stepway. Dacia biedt verder een uitgebreid 
motoren aanbod, keuze aan transmissies en nieuwe 
uitrustingsopties. Tegelijkertijd levert Dacia de Duster 
voor het eerst met een EDC-transmissie met dubbele 
koppeling voor nog meer rijplezier.

Dacia heeft zowel het ex- als het interieur van de drie belang-
rijkste modellen – de Logan MCV, de Sandero en de Sandero 
Stepway – aangepast. De verfijningen aan de modellen verster-
ken Dacia zijn nieuwe, moderne en assertievere lichtsignatuur. 
De modellen hebben een herkenbare nieuwe lichtsignatuur, 
voor een meer dynamische en eigentijdse look. De nieuwe 
Logan MCV en Sandero delen nu het moderne voorbumper-
design, met verchroomde details rond de luchtinlaat. Ook de 
achterbumper van de Sandero is opnieuw vormgegeven, om 
het gespierde uiterlijk van de model te benadrukken.

Verfijnd interieur 
Ook het interieur van de vernieuwde modellen is van een up-
grade voorzien, met een verchroomde finish voor de ventila-
tieopeningen, de strip op het dashboard en de middenconsole 
(afhankelijk van de uitvoering). Het stuurwiel van de hogere 
uitrustingsniveaus heeft een duurzame Soft Feel-finish die 
plezierig aanvoelt. Het gehele gamma wordt voorzien van 
nieuwe bekledingsstoffen, met texturen en patronen die nog 
beter aanvoelen en het comfortniveau verhogen. De bekleding 
van de nieuwe Sandero Stepway heeft 3D-weefsel voor meer 
diepte, en is verfijnd met topstiksel.

Nog meer uitrusting en comfort
De nieuwe Logan MCV, Sandero en Sandero Stepway zijn uit-
gerust met nieuwe systemen die het rijden makkelijker en 
praktischer maken. Een achteruitrijcamera (afhankelijk van 
uitvoering) en hill start assist vergemakkelijken het manoeu-
vreren. Verder heeft Dacia naar aanleiding van klantenfeed-

back de knoppen van de elektrisch bedienbare vóór- en ach-
terruiten verplaatst naar de deurpanelen. Het interieur is ruim 
als altijd en nog praktischer dankzij diverse opberglocaties, 
onder meer een handig vakje voor de mobiele telefoon en een 
opbergnet aan de zijkant van de console om kleine items op te 
bergen (afhankelijk van uitvoering). Het nieuwe middencon-
soleontwerp heeft aan de achterkant een bekerhouder. Ook 
nieuw is een 12V-aansluiting achterin zodat passagiers achter 
mobiele apparaten kunnen opladen.

Dacia Duster nu verkrijgbaar met Efficient Dual 
Clutch (EDC) automatische transmissie
Voor het eerst levert Dacia de Duster met een zestraps auto-
matische EDC-transmissie met dubbele koppeling. Deze com-

VKV Dacia introduceert een stoere Série 
Limitée Blackshadow-uitvoering van de 
populaire Duster. Dankzij diverse hoog-
glans zwarte details heeft het model een 
chique en elegante uitstraling. De Duster 
Série Limitée Blackshadow is leverbaar 
met de TCe 125-benzine- en dCi 110-die-
selmotor met vóór- of vierwielaandrijving.

Stijlvolle details
De nieuwe Dacia Duster Série Limitée Blacks-
hadow is te herkennen aan de in hoogglans 

zwart uitgevoerde buitenspiegelkappen, 
B-stijlen en grille. Details als grijze mist-
lampkappen, een verchroomd uitlaatsier-
stuk, getinte ramen achter én opvallende 
lichtmetalen 16” wielen in de kleur zwart 
Diamanthée maken de onderscheidende 
uitstraling van de Blackshadow-uitvoering 
compleet.

Lederen bekleding
Het interieur valt op door de zwarte le-
deren bekleding, het met leder beklede 

DACIA INTRODUCEERT DE SÉRIE LIMITÉE DUSTER BLACKSHADOW

DACIA INTRODUCEERT 
NIEUWE LOGAN MCV, NIEUWE SANDERO 
EN EDC-AUTOMAAT VOOR DUSTER

bineert het comfort en de soepelheid van een automatische 
transmissie met het lage brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 
van een handgeschakelde versnellingsbak.

De EDC-transmissie maakt rijden makkelijker en rustiger, zon-
der schokken. Bovendien is de EDC-transmissie voorzien van 
hill start assist, dat wegrijden op een helling vereenvoudigt 
doordat de EDC-controle-unit de rem even vasthoudt. De be-
stuurder heeft hierdoor tijd om gas te geven, zonder dat het 
voertuig direct naar achteren rolt. De Duster uitgerust met een 
EDC-transmissie is de 4x2-versie met een dCi 110 S&S diesel-
motor.
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RENAULT 
FLEX 
CHOICE: 

méér services, voordeliger financieren 
bij VKV Renault
 

FLEX CHOICE ESSENTIAL
• Services: -
• Extra voordeel tot €2.500
• Rente: 7,9%

FLEX CHOICE SMART
• Services: tot vijf jaar garantie 
   óf tot vijf jaar onderhoud
• Extra voordeel tot €2.500
• Rente: 5,9%

 

FLEX CHOICE PREMIUM
• Services: tot vijf jaar 
   garantie én tot vijf 
   jaar onderhoud
• Extra voordeel tot 
   €2.500
• Rente: 2,9%

NISSAN 
ALL
INCLUSIVE

Nissan. Innovation that excites. 

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik PIXO, JUKE en QASHQAI gamma gecombineerd: 4,3-8,2 l/100 km, resp. 23,3-12,2 km/l. CO2-uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 194 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van het gekozen model, versie, aanbetaling en looptijd. En geldt 
voor de Nissan PIXO 1.0L 68 pk Visia € 8.390,-, JUKE 1.6L Acenta € 22.290,- en QASHQAI Connect Edition 
€ 28.350,- (prijslijst 1 oktober 2012) is incl. BTW en BPM, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties 
en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan 
Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM 
vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Nissan PIXO, MICRA, NOTE, JUKE, QASHQAI en 
QASHQAI+2 personenauto orders van particulieren van 01/10/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive incl. 
verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij een 
looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. 
Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en 
registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
De garantie verlenging (is verzekeringsproduct) Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 
100.000 km) en Nissan 5* onderhoudsplannen (4 jaar onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten 
van Nissan International Insurance LTD, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Alle 
wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. Actie niet geldig i.c.m. andere acties van Visscher Nissan.

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

4 jaar 
pechhulp

4 jaar 
garantie

4 jaar 
onderhoud

All 
Inclusive 
prijs

Aan  -
be taling

Totaal 
krediet-
bedrag

Vaste 
debet- 
rentevoet

Jaarlijks 
kosten-
percentage

Looptijd in 
maanden

Slot-
termijn

Maand- 
 termijn

Totaal te 
betalen 
bedrag

€ 9.150,- € 2.676,- € 6.474,- 6,9% 6,9% 48 € 3.056,- € 99,- € 10.465,- 

€ 23.075,- € 7.289,- € 15.786,- 6,9% 6,9% 48 € 8.098,- € 229,- € 26.371,- 

€ 29.195,- € 10.490,- € 18.706,- 6,9% 6,9% 48 € 9.143,- € 279,- € 33.038,- 

 PIXO 1.0 Visia  

 JUKE 1.6 Acenta

QASHQAI 1.6 Connect

Ontdek nu de meest flexibele manier 
om uw nieuwe Renault te financieren 

bij VKV Renault. Met Renault Flex Choice stelt u zelf uw financiering 
samen. 
U kiest uit looptijden van 36, 48 of 60 maanden, u bepaalt of u een 
deel of de gehele aanschafwaarde financiert en u beslist zelf of u 
ook de services verlengde garantie en/of onderhoud wilt. 
En hoe meer services u afneemt, hoe lager de rente en hoe groter 
het voordeel! 

Onze Renault Flex Choice pakketten:

multifunctionele stuurwiel en de in hoog-
glans zwart uitgevoerde middenconsole. De 
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elek-
trisch bedienbare ramen vóór en achter, cruise 
control met snelheidsbegrenzer, parkeersen-
soren achter met achteruitrijcamera én een 
Media Nav Evolution multimedia- en naviga-
tiesysteem met 7” touchscreen, DAB+-onder-
steuning, USB-aansluiting en Bluetooth-con-
nectiviteit verhogen het comfort van de Dacia 
Duster Série Limitée Blackshadow-uitvoering 
nog verder. Verwarmbare voorstoelen en een 

reservewiel zijn optioneel. De Dacia Duster 
Série Limitée Blackshadow is de meest luxe 
Dacia ooit!

De Duster Série Limitée Blackshadow is gelijk 
geprijsd aan de huidige Prestige-uitvoering 
en heeft desondanks een rijkere uitrusting. 
Daardoor is hij extra interessant. De consu-
mentenadviesprijzen beginnen bij € 20.880. 
De Duster Série Limitée Blackshadow is te 
zien in onze Dacia showrooms.

VKV geeft energie voor onderweg!

De winters in Nederland zijn onvoorspelbaar. Het is dus het beste om overal  
rekening mee te houden; van regen en storm tot ijzel en sneeuw. Deze winterse  
omstandigheden kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Zeker  
als uw auto hier niet op is voorbereid. Laat u niet verrassen en kom bij één van onze VKV 
vestigingen langs voor een wintercheck. 

Tijdens de wintercheck wordt uw auto op een aantal vitale onderdelen gecontroleerd, 
zoals banden, remmen en ruitenwissers. Constateren onze monteurs een mankement 
aan uw auto? Dan wordt u hierover geadviseerd en kunt u dit desgewenst door ons laten 
repareren. Na de check kunt weer goed voorbereid de weg op.

U kunt de wintercheck laten uitvoeren voor slechts €14,95. Heeft u een My Renault+ pas, 
Nissan+ Card of Mobiliteits Pas? Dan is de wintercheck zelfs geheel gratis voor u.

Kom veilig de winter 
door met de 
WINTERCHECK



medewerkers optimaal te laten functioneren zodat een 
goede dienstverlening gewaarborgd wordt naar de klant.

Autotechnicus
In deze functie voert u reparaties en onderhoud uit aan 
Renault modellen. Een autotechnicus gaat kwaliteits- 
bewust te werk, heeft gevoel voor de specifieke wensen van 
de klant en volgt de laatste technische ontwikkelingen. 
Daarnaast moet u ook in staat zijn om onze gezamenlijke 
doelen en ambities waar te maken.

Cotech/diagnose technicus
Als zelfstandige Cotech/Diagnose Technicus voert u zelf-
standig reparaties en onderhoud uit aan Renaults. U bent 
daarnaast super specialist in het snel en vakkundig oplos-
sen van storingen. U gaat kwaliteitsbewust te werk, heeft 
gevoel voor de specifieke wensen van de klant en u volgt de 
laatste technische ontwikkelingen.

Werken bij de VKV Groep

VKV Groep partner van 
eredivisie club Sparta 
Rotterdam

Als één van de meest dynamische dealerbedrijven van 
Nederland werken we hard om onze hoge ambities te re-
aliseren aan de hand van een vernieuwde visie, missie en 
strategie. Dit DOEN WE door samen te verbeteren. Het is 
ons gezamenlijke doel wat we willen vervullen door actief 
te luisteren en open vragen te stellen. Dit doen we door 
een houding die zich laat kenmerken door gedrevenheid, 
oprechtheid en lef. De basis van dit alles, dat is de VKV’er 
zelf. Dit is kort samengevat de cultuur en identiteit van 
VKV waardoor we met trots kunnen zeggen: onze mensen 
maken het verschil! 

Herkent u zich in onze cultuur en identiteit? Wilt u deel 
uitmaken van een persoonlijke, klantgerichte en innova-
tie organisatie? Grijp dan uw kans!

Teamleider KCC
Wij zoeken een fulltime teamleider in het VKV Klant Con-
tact Centrum in Zaltbommel die mee gaat werken en de 
werknemers gaat aansturen. De teamleider zorgt voor het 
operationeel management van het KCC, om daarmee de 
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Sinds 2013 is de VKV Groep een zogenaamd 
‘Erkend Duurzaam’-dealer. En daar zijn we 
trots op. Een dergelijk certificaat vereist be-
wuste maatregelen op onderwerpen als bij-
voorbeeld afvalverwerking, personeelsbeleid 
en veiligheid. Jaarlijks volgt een her-certifice-
ring. Op alle punten is de VKV Groep als ‘goed’ 
tot ‘zeer goed’ beoordeeld. Dit is natuurlijk 
heel positief, maar biedt uiteraard ook ruimte 
voor verbeteringen. 

Want duurzaam betekent niet alleen dat 
we milieubewust zijn. We willen ook op een 
steeds duurzamere wijze met onze mensen 
omgaan. Zo was er bijvoorbeeld een relatief 
lage score op enkele onderwerpen met be-
trekking tot het personeelsbeleid. Met de uit-
bouw van onze P&O afdeling naar een nieu-
we Human Resources afdeling aan het begin 

DUURZAAM IS NIET ALLEEN ‘GROEN’ 

 
van dit jaar, kregen we ook de mogelijkheden 
om op dat vlak mooie stappen te zetten en 
onze duurzaamheid verder te verbeteren. 
Door de aanstelling van Monique de Haan als 
directeur HR en Duurzaamheid, is het duur-
zaamheidsonderwerp nu op het beslissings-
niveau van de organisatie vertegenwoordigd. 
Deze verandering hebben de medewerkers 
van de VKV Groep de afgelopen maanden bij-
voorbeeld gemerkt aan de intensiteit waar-
mee geïnvesteerd wordt middels trainingen 
en persoonlijke ontwikkeling. 

Monique de Haan: “We hebben deze zomer en 
dit najaar diverse opleidingen en trainingen ge-
organiseerd voor vrijwel alle medewerkers van 
VKV. Soms hoorde ik wel eens iemand zeggen 
dat het best veel trainingen waren. Maar elke 
training is superpositief ontvangen en heeft ie-

ders vaardigheden vergroot waarmee we onze 
VKV-visie en missie kunnen realiseren: samen 
verbeteren door goed te luisteren en open vra-
gen te blijven stellen. Zo kunnen de VKV’ers 
echt het verschil gaan maken, naar de klanten 
en naar elkaar. Dat betekent heel concreet ook: 
een passende overlegstructuur, waarmee ieder 
team steeds meer zelf kan sturen richting doel-
stelling, zelf kan beslissen en zaken kan rege-
len. Dat is namelijk een ander belangrijk punt 
in onze VKV-visie: eigenaarschap en lef tonen.” 

Binnen de VKV Groep is er een werkgroep 
duurzaam ondernemen aanwezig waar colle-
ga HR-adviseur Tom van den Broek sinds dit 
jaar deel van uit maakt. De werkgroep treft 
momenteel de nodige voorbereidingen voor 
de aanstaande her-certificering van ‘Erkend 
Duurzaam’. Tom werkt bijvoorbeeld aan de 
vereenvoudiging en verdieping van functi-
onerings- en beoordelingsgesprekken. Meer 
inhoud, minder tijd. Tom: “Want hoe vaak 
schiet een dergelijk gesprek er niet bij in, omdat 

en registratie. Omdat u de nieuwe auto niet kunt kopen zon-
der de bovenstaande kosten te maken, worden deze kosten 
nu standaard in de consumentenadviesprijs meegenomen. Bij 
occasions geldt dat u de auto kunt meenemen voor de gead-
verteerde prijs. U hoeft dus geen extra kosten te betalen voor 
de overschrijving of tenaamstelling van de auto.

We adviseren bij de VKV Groep wel om voor een aanvullend 
afleverpakket te kiezen. We bieden verschillende pakketten 
die passen bij de wensen van u als klant. Deze pakketten be-
staan uit diverse services en producten waarmee u uw auto 
nog completer, veiliger en mooier maakt. 

Wij communiceerden zelf al actieprijzen inclusief aflever-
kosten naar onze klanten wanneer wij hen een persoonlijke 

Wat vindt u van de service van de 
VKV Groep?
De service van de VKV Groep is wat ons betreft 
het grootste pluspunt en zoals eerder gezegd 
de reden dat we voor hen gekozen hebben. 
VKV neemt echt het grootste deel van het werk 
uit handen voor ons, waardoor wij ons kunnen 
concentreren op onze eigen business. De sa-
menwerking bevalt ons zo goed dat we alweer 
volop in gesprek zijn over de bestellingen voor 
volgend jaar.

Wat is de mooiste auto die u ooit 
gereden heeft?
De mooiste auto die ik heb gereden is uiteraard 
een Kever cabrio, een witte, dit was op mijn 
trouwdag.

Wat voor tip zou u de VKV Groep 
geven voor de toekomst?
Hier weet ik eigenlijk niet echt een antwoord 
op, dus ik zou zeggen blijf vooral doen wat 
jullie nu doen!

Bij de VKV Groep werken we graag transparant, eer-
lijk en duidelijk. Daarom zijn wij dan ook blij met de 
veranderende wetgeving die er per 1 november jongst-
leden is ingegaan en ertoe moet leiden dat de automo-
tive sector transparanter wordt. 

Deze aanpassing is ingevoerd door de overheid en de na-
leving wordt gemonitord door de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM). De aanpassing komt er in het kort op neer 
dat u voor de gecommuniceerde prijs met de betreffende 
auto de showroom uit moet kunnen rijden. Hier komen 
geen verplichte afleverkosten meer bovenop. Bij de ver-
plichte (onvermijdbare) kosten bij een nieuwe auto moet 
u onder andere denken aan kosten voor het transport, 
poetsen, de nulbeurt, recyclingsbijdrage, kentekenplaten 

NettStaff is een uitzendorganisatie binnen 
de elektro- en installatietechniek en helpen 
bedrijven bij het vinden van het juiste techni-
sche personeel. Dit doen zij vanuit 8 locaties 
door middel van uitzenden en detacheren. Bij 
NettStaff zijn er ongeveer 300 medewerkers in 
dienst, waarvan er 100 in een lease auto rijden. 
Deze lease auto’s komen vrijwel allemaal bij de 
VKV Groep vandaan. We spraken met Patrick 
Soeters, directeur en eigenaar van NettStaff.

Hoe is NettStaff bij de VKV Groep 
terecht gekomen?
We zijn in eerste instantie bij de VKV Groep 
terecht gekomen via een kennis van mij die 
werkt bij de VKV Groep en die heeft VKV uiter-
aard van harte aanbevolen. Uiteindelijk hebben 
we ook daadwerkelijk voor VKV gekozen omdat 
ze een goede uitstraling hebben en erg service-
gericht zijn. Dat was voor ons op dat moment 
erg belangrijk. Helaas kom je namelijk in de 
praktijk ook wel eens wat anders tegen bij 
bedrijven, maar de service van VKV bevalt ons 
erg goed.

Welke auto’s heeft u bij de VKV 
Groep afgenomen?
Tot op heden hebben wij alleen nog maar 
Renault Clio’s afgenomen bij VKV. Het zou meer 
voor de hand liggen om busjes in te zetten voor 
onze medewerkers, maar we hebben gekozen 
voor Clio Estates. We hebben hier bewust voor 
gekozen om onderscheidend te zijn en onze 
medewerkers een leuke auto te laten rijden. De 
Clio Estate is ruim genoeg om het benodigde 
gereedschap mee te kunnen nemen.

NETTSTAFF

KLANT AAN 
HET WOORD: 
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In de vorige editie van het VKV Nieuws (april 2016) mochten wij 
u al meedelen dat we het partnership met voetbalclub Sparta 
Rotterdam hadden verlengd. Wat wij op dat moment nog niet  
wisten – maar uiteraard wel hoopten – is dat Sparta zou promo-
veren naar de Eredivisie.

Als Official Business Partner zijn we uiteraard heel trots op 
deze prestatie van de Kasteelclub, die dit jaar ook nog eens het 
100-jarig bestaan van het Kasteel viert. De Rotterdamse club 
laat zien dat met een optimale mix van talent, ervaring, goede 
faciliteiten en uitstekende begeleiding en coaching geweldige 
prestaties behaald kunnen worden. Dit streeft de VKV Groep ook 
na waardoor er een duidelijke match is tussen beide partijen. 
Door deze samenwerking kunnen we onder andere collega’s en 
klanten de mogelijkheid bieden om een wedstrijd in Het Kasteel 
bij te wonen.

Nieuwste modellen 
De spelers en staf van Sparta rijden alweer voor het vijfde sei-
zoen op rij exclusief in Renault modellen van de VKV Groep. De 
operational lease wordt net als voorgaande jaren verzorgd door 
Lease2Move. Dit seizoen is het aanbod van Renault modellen ex-
tra groot, doordat er dit jaar veel nieuwe mooie modellen zijn toe-
gevoegd aan het gamma zoals de nieuwe Clio, Mégane, Talisman 
en de gloednieuwe SCENIC die deze maand is geïntroduceerd.

In 2013 opende de VKV Groep de eerste 
Renault Store in Europa in de vestiging 
Rotterdam Alexander. Inmiddels zijn er 
al diverse Renault showrooms aangepast 
naar het nieuwe Renault Store concept 
en staan de volgende showrooms al op de 
agenda om aangepast te worden.

De vestiging in Rotterdam Alexander had 
dus de Europese primeur, iets waar we nog 
steeds trots op zijn. Vorig jaar is VKV Wijk 
bij Duurstede bij de bouw van het nieuwe 
pand direct ingericht volgens het nieuwe 
Renault concept. Dit jaar waren de vestigin-
gen in Spijkenisse, Waalwijk en Rotterdam 

VKV OPENT 
DIVERSE 
NIEUWE 
RENAULT 
STORES

Positieve verandering van de wetgeving met betrekking tot de autoprijzen

 

het ‘te druk’ is. Natuurlijk is het doel om de ge-
sprekken te vereenvoudigen en verdiepen niet in 
één keer behaald, maar het is al heel erg mooi 
als we jaarlijks een hogere score mogen noteren 
op de uitvoering van de functionerings- en be-
oordelingsgesprekken in de Erkend Duurzaam 
certificering.”, aldus Tom. 

Zo blijkt duurzaam ondernemen dus ineens 
ook te gaan over hoe we met elkaar praten en 
beslissen. Dit maakt ons zo mogelijk nóg trot-
ser op onze status als ‘Erkend Duurzaam’-dea-
ler. Heeft u vragen over ons duurzaamheids-
beleid? Neem gerust contact met ons op via 
duurzaam@vkvgroep.nl 

Bekijk onze actuele vacatures op: 
www.vkvgroep.nl/vacatures

aanbieding toestuurden. We vinden het dan ook goed dat 
nu ieder automerk en ieder autobedrijf verplicht wordt om 
dit te doen. Zo kunt u zelf een goed vergelijk maken en 
voorkomt het verrassingen achteraf. 

Betaal ik nu dan ook bijtelling over deze aflever-
kosten?
Nee, u betaalt geen bijtelling over deze afleverkosten. U 
betaalt de bijtelling over de fiscale waarde van de auto, net 
zoals dit voorheen het geval was. De bijtellingspercenta-
ges worden per 1 januari 2017 aangepast naar 4% (volledig 
elektrisch) en 22% (alle overige motoren).

Zuid aan de beurt. In 2017 worden de plannen 
voor de andere Renault vestigingen (Tiel, Cu-
lemborg, Gorinchem en Zaltbommel) concreet 
gemaakt. Uiteraard houden we u hiervan op de 
hoogte.

Renault Store concept 
De nieuwe Renault stores ademen volledig de 
Renault identiteit uit en zijn voorzien van de 
nieuwste apparatuur, die een optimale beleving 
en nog betere service bieden. Zo is het bijvoor-
beeld mogelijk om uw nieuwe auto samen te 
stellen door middel van touch screen schermen 
en ziet u direct hoe uw nieuwe Renault er in 
werkelijkheid uit komt te zien. 

Op deze pagina ziet u diverse foto’s die u een indruk geven van 
het Renault Store concept. 

Nettstaff is regelmatig op zoek naar nieuwe 
medewerkers. Bekijk hun actuele vacatures 
op www.nettstaff.nl/vacatures



Al enige jaren voert de VKV Groep het exclusieve label 
By E-motions. Dit label geeft klanten de mogelijkheid hun 
auto zowel optisch als technisch te kunnen personalise-
ren. Ook dit jaar stonden weer diverse By E-motions mo-
dellen in de spotlight tijdens 100% Tuning in Ahoy Rot-
terdam.

Zeer extreme Renault Mégane R.S.
In 2013 presenteerde de VKV Groep tijdens 100% Tuning het 
ambitieuze plan om een extreme Mégane R.S. te gaan bouwen 
en we kunnen concluderen dat dit gelukt is! De aanpassin-
gen en verbeteringen die VKV heeft gedaan in samenwerking 
met diverse gespecialiseerde partners zoals Intrax, Michelin 
en Race Service Simonis heeft doorgevoerd zorgen voor on-
gekende prestaties. Het beste bewijs van dit resultaat is de 
waanzinnig snelle rondetijd van de Mégane RS by E-motions 
op het circuit van Zandvoort vorig jaar. Met een rondetijd van 
1.57,8s, onder niet ideale omstandigheden, scoort de Mégane 
een rondetijd op het niveau van moderne supercars zoals een 
Ferrari, Lamborghini of Nissan GT-R. Ook dit jaar mocht deze 
bijzondere auto dus niet ontbreken op de stand bij 100% Tu-
ning. Eén van de nieuwste modellen die gepersonaliseerd is 
door de VKV Groep, is de INFINITI Q30 AntiChic. Deze auto is 
in samenwerking met INFINITI Nederland en het fashionmerk 
AntiChic tot stand gekomen. Op pagina 18 kunt u meer lezen 
over deze uitgesproken auto. 

VKV GROEP TOONT BIJZONDERE  MODELLEN TIJDENS  

Supercar met 570 pk
Een andere auto die ook ze-
ker niet mocht ontbreken op 
de stand, is de allernieuw-
ste Nissan GT-R met 570 pk. 
De nieuwste GT-R heeft nog 
sterker design, meer vermo-
gen een scherpere wegligging 
dan zijn voorganger uit 2007. 
Door Active Sound Enhance-
ment (ASE) en nieuwe titani-
um uitlaatdempers klinkt de 
Nissan GT-R bovendien nog 
indrukwekkender. De nieu-
we Nissan GT-R is te zien in 
de showroom van ons Nissan 
High Performance Center in 
Amsterdam.

RENAULT l DACIA l NISSAN l INFINITI
10 V K V  B A N D E N V O O R D E E L

MODEL BANDENMAAT MERK/TYPE BAND LABEL VAN VOOR
TWINGO II 175/65R14 82T MICHELIN ALPIN A4 F C 70 € 101,64 € 76,23
TWINGO II (voorbanden) 165/65R15 81T MICHELIN ALPIN A4 F C 70 € 119,79 € 89,84
TWINGO II (achterbanden) / CLIO III 185/60R15 81T MICHELIN ALPIN A4 F C 70 € 122,21 € 91,65
CLIO IV / ZOE / SANDERO / LOGAN / LODGY 185/60R15 92T KLEBER KRISALP HP3 C B 69 € 87,12 € 69,70
CLIO IV / CLIO ESTATE / ZOE 195/55R16 91H MICHELIN ALPIN 5 E B 68 € 204,49 € 153,37
CLIO IV / CLIO ESTATE / ZOE 195/55R16 91H KLEBER KRISALP HP3 E B 69 € 139,15 € 111,32
SANDERO STEPWAY 205/55R16 91H  KLEBER KRISALP HP3 E B 69 € 127,05 € 101,64
CAPTUR / SCENIC III 205/55R17 95H MICHELIN ALPIN 5 E B 68 € 298,87 € 224,15
CAPTUR / SCENIC III / MEGANE III 205/60R16 96H MICHELIN ALPIN 5 E B 68 € 180,29 € 135,22
CAPTUR / SCENIC III / MEGANE III 205/60R16 96H KLEBER KRISALP HP3 XL C B 69 € 139,15 € 111,32
MEGANE III 205/55R16 91H MICHELIN ALPIN 5 E B 68 € 170,61 € 127,95
MEGANE III 205/50R17 93H EL MICHELIN ALPIN 5 E B 68 € 262,57 € 196,93
KADJAR 215/60R17 96H MICHELIN ALPIN A4 E C 70 € 264,99 € 198,75
ESPACE (NIEUW MODEL) 235/60R18 107H MICHELIN LATITUDE ALPIN LA2 C C 72 € 309,76 € 232,32RE
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Wel of geen winterbanden? Voor veel 
mensen is dit een lastige vraag. Want zijn 
die winterbanden nu echt nodig met de 
zachte winters in Nederland? Maar wat als 
het nu wel plotseling gaat sneeuwen? Om 
de keuze nog iets lastiger te maken, kunt 
u naast winterbanden tegenwoordig ook 
kiezen voor All season banden of Cross-
Climate banden. Om u te helpen bij deze 
keuze geven we graag wat extra informa-
tie over de verschillende soorten banden.

Het verschil tussen zomerbanden en 
winterbanden
In vergelijking met winterbanden hebben 
zomerbandenbanden rubberen verbindingen  
die hard worden bij koude temperaturen. 
Daardoor verliezen zomerbanden bij lage 
temperaturen de optimale grip op het wegdek 
en loopt u meer risico om in de slip te raken. 
Winterbanden hebben een zachtere rubber- 
samenstelling en een ander profiel, waardoor 
met name onder winterse omstandigheden 
(sneeuw en sneeuwmodder) winterbanden 
veel beter presteren dan zomerbanden. 
Winterbanden zijn herkenbaar aan hun spe-
ciale markeringen op de zijkant: een “M+S” 
symbool of 3PMSF-wintermarkering (Three 
Peak Mountain Snow Flake). Het symbool 
geeft slechts het voldoen aan minimale eisen 
op sneeuw weer en is niet gekoppeld aan een 
verplichte prestatietest. 

All Seasonbanden
Naast winter- en zomerbanden zijn er ook 
4-seizoenenbanden. Deze banden kunnen zo-

wel in de zomer als in de winter gebruikt wor-
den. Een 4-seizoenenband heeft duidelijke 
voordelen ten opzichte van een zomerband in 
de winter, maar ook duidelijke tekortkomin-
gen ten opzichte van een winterband in de 
winter. Op hellende wegen met sneeuw zal de 
grip al snel onvoldoende zijn, waardoor 4-sei-
zoenenbanden niet geschikt zijn voor gebruik 
op een besneeuwde bergpas. In een vlak land 
als Nederland is de 4-seizoenenband meer 

inzetbaar, op bijvoorbeeld een auto die niet 
meegaat naar de wintersport. Het rijden met 
All Seasonbanden vraagt zowel in de zomer 
als de winter een aanpassing van uw rijstijl, 
bijvoorbeeld door meer afstand te houden van 
uw voorligger.

CrossClimate banden
Vorig jaar lanceerde Michelin een band die 
officieel is goedgekeurd als zomer- én win-

Winterband, 
All Season of CrossClimate?

terband, de CrossClimate band. Een CrossCli-
mate band combineert de prestaties van een 
zomerband met de veiligheid van een winter-
band en hoeft dus niet gewisseld te worden in 
de zomer en winter. De CrossClimate is offici-
eel goedgekeurd voor gebruik in de winter en 
getest bij temperaturen die schommelden tus-
sen -30 en +40 graden Celsius. De band heeft 
een korte remweg op droog wegdek, scoort 
het beste 'A'-niveau vermeld op het Europese 
bandenlabel voor remmen op nat wegdek en 
is voorzien van de 3PMSF wintermarkering.

Wat is het beste moment om van 
banden te wisselen?
Winterbanden die gecertificeerd zijn voor de 
winter kunt u het beste op uw auto laten mon-
teren zodra de gemiddelde temperatuur onder 
+7°C zakt. Dit is meestal het geval in de perio-
de van midden oktober tot midden april, maar 
is sterk afhankelijk van het weer. Anderzijds 
garanderen zomerbanden de maximale veilig-
heidsprestaties boven +7°C. Hun verbindin-
gen en design zorgen voor een goede grip en 
hantering in warmere weersomstandigheden 
op zowel droog als nat wegdek. Dit terwijl ze 
voor een hoger niveau van duurzaamheid, ef-
ficiënt brandstofverbruik en comfort zorgen.

Op pagina 11 van deze editie van het VKV 
Nieuws kunt u onze scherpe winterbanden 
aanbiedingen vinden. Twijfelt u welke band 
het meest geschikt is voor uw auto en uw rij-
gedrag? Neem gerust contact op met één van 
onze service adviseurs. Zij adviseren u graag 
over de diverse mogelijkheden.

Naast de auto’s die te zien waren op de stand van de VKV 
Groep, heeft VKV ook de campagnewagen geleverd voor het 
event. Speciaal voor 100% Tuning werd de INFINITI Q30 ge-
wrapt in een matzwarte wrap met limegroene accenten.

By E-motions
Het By E-motions label is beschikbaar voor alle modellen van 
Renault, Dacia, Nissan en INFINITI en is leverbaar voor zowel 
nieuwe als gebruikte auto’s. Natuurlijk kan ook iedereen die 
al een auto van één van deze merken bezit, deze laten perso-
naliseren door de VKV Groep. Vrijwel elke aangepaste auto is 
uniek! Meer informatie en prijzen zijn verkrijgbaar bij de ves-
tigingen van de VKV Groep. Kijk voor voorbeelden van wat er 
allemaal mogelijk is op vkvgroep.nl/by-e-motions/

100% TUNING
 

MODEL BANDENMAAT MERK/TYPE BAND LABEL VAN VOOR
MICRA 175/60R15 81T BRIDGESTONE BLIZZAK LM-32 G C 70 € 124,63 € 81,00
NOTE 185/65R15 88T  BRIDGESTONE BLIZZAK LM-001 E C 71 € 110,11 € 71,57
NOTE 195/55R16 91H KLEBER KRISALP HP3 E B 69 € 139,15 € 111,32
JUKE 205/60R16 92H BRIDGESTONE BLIZZAK LM-32 E C 70 € 175,45 € 114,04
JUKE 205/60R16 96H KLEBER KRISALP HP3 XL C B 69 € 139,15 € 111,32
QASHQAI  215/65R16 98H BRIDGESTONE LM80EVO E C 71 € 205,10 € 133,32
QASHQAI  215/60R17 96H  BRIDGESTONE LM80EVO E C 71 € 289,19 € 187,97
X-TRAIL 225/65R17 102H BRIDGESTONE LM80EVO E C 71 € 304,32 € 197,80N
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MODEL BANDENMAAT MERK/TYPE BAND LABEL VAN VOOR
TWINGO II 175/65R14 86H MICHELIN CROSSCLIMATE C B 69 € 101,64 € 71,15
CLIO III 185/60R15 88V MICHELIN CROSSCLIMATE C A 68 € 143,99 € 100,79
CLIO IV / ZOE / SANDERO / LOGAN / LODGY / NOTE 185/65R15 92T MICHELIN CROSSCLIMATE C A 68 € 118,58 € 83,00
CLIO IV / ESTATE / ZOE / NOTE 195/55R16 91H MICHELIN CROSSCLIMATE B A 68 € 210,54 € 147,38
CAPTUR / SCENIC III / MEGANE III / JUKE 205/60R16 96H MICHELIN CROSSCLIMATE C A 68 € 192,39 € 134,67
CAPTUR / SCENIC III / JUKE 205/55R17 93W MICHELIN CROSSCLIMATE C A 69 € 266,20 € 186,34
MEGANE III / IV 205/50R17 93W MICHELIN CROSSCLIMATE C A 68 € 260,15 € 182,10
QASHQAI 215/60R17 100V MICHELIN CROSSCLIMATE B A 69 € 257,73 € 180,41CR
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MODEL BANDENMAAT MERK/TYPE BAND  VELG LABEL ZONDER MET 
     TPMS* TPMS*
MICRA 175/60R15 81T BLIZZAK LM-32 LICHTMETAAL E C 72 n.v.t. € 999,00
NOTE 185/65R15 88T BLIZZAK LM-001  LICHTMETAAL E C 71 n.v.t. € 999,00
JUKE 205/60R16 92H BLIZZAK LM-33 LICHTMETAAL E C 70 n.v.t. € 1099,00
PULSAR 195/60R16 BRIDGESTONE LM-25   STAAL F B 72 n.v.t. € 899,00
PULSAR 195/60R16 BRIDGESTONE LM-25   LICHTMETAAL F B 72 n.v.t. € 1099,00
QASHQAI 215/60R17 96H BLIZZAK LM80EVO  LICHTMETAAL E C 71 n.v.t. € 1199,00
X-TRAIL 225/65R17 102H BLIZZAK LM80EVO  LICHTMETAAL E C 71 n.v.t. € 1499,00N
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MODEL BANDENMAAT MERK/TYPE BAND  VELG LABEL ZONDER MET 
     TPMS* TPMS*
TWINGO II 175/65R14 82T KLEBER KRISALP HP2 STAAL E C 70 € 499,00 n.v.t.
TWINGO III 165/65R15 81T/  MICHELIN ALPIN A4  STAAL  E C 70 € 595,00 € 675,00 
 + 185/60R15 88T   
CLIO IV 185/65R15 88T MICHELIN ALPIN A4  STAAL E C 70 € 595,00 € 695,00
CLIO IV / ESTATE 195/55R16 87H MICHELIN ALPIN A4   STAAL E C 70 € 865,00 € 965,00
CAPTUR 205/60R16 96H MICHELIN ALPIN 5  STAAL E B 68 € 775,00 € 865,00
MEGANE III 205/55R16 91T MICHELIN ALPIN 5 STAAL E B 68 € 775,00 € 875,00
MEGANE III / SCENIC III 205/60R16 96H MICHELIN ALPIN 5   STAAL E B 68 € 785,00 € 895,00
MEGANE IV 205/55R16 91T MICHELIN ALPIN 5   LICHTMETAAL E B 68 n.v.t. € 1245,00
KADJAR 215/65R16 98H MICHELIN ALPIN 5   STAAL C B 71 n.v.t. € 995,00
KADJAR 215/60R17 96H BRIDGESTONE LM80EVO   LICHTMETAAL E C 71 n.v.t. € 1199,00
TALISMAN 225/55R17 97H MICHELIN ALPIN A4 LICHTMETAAL E C 70 n.v.t. € 1595,00
ESPACE (NIEUW MODEL) 235/65R17 108H CONTINENTAL TS850 STAAL n.n.b. n.v.t. € 1234,00
SANDERO / LOGAN / LODGY 185/65R15 88T KLEBER KRISALP HP2 STAAL C C 71 € 559,00 € 645,00
SANDERO STEPWAY 205/55R16 91T KLEBER KRISALP HP2 STAAL C C 72 € 649,00 € 725,00
DACIA LODGY 185/65R15 88T KLEBER KRISALP HP2 STAAL C C 71 € 549,00 € 645,00RE
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Staat de bandenmaat van uw auto er niet tussen? 
Neem dan contact op via info@vkvgroep.nl of bel 
naar 088-4634691

EXTRA
De prijzen van de losse banden zijn inclusief BTW en exclusief verwijderingsbijdrage, monteren en balanceren
De prijzen van de bandensets zijn inclusief BTW, montage en eerste keer opslag
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

*  Tyre Pressure Monitoring System



€ 2.250KORTING
€ 3.250
KORTING

€ 2.250KORTING
€ 3.250
KORTING

€ 2.250KORTING

Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 3,6 - 5,4 l/100 km, resp. 18,5 - 27,8 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 92 tot 125 gr/km. 
Voorraadvoordeel geldig t/m 31-12-2016 op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Niet geldig voor � eet- en leaseorders, niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties. Informeer bij uw verkoopadviseur naar de voorwaarden. 
Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard speci caties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 10-16 

KIJK VOOR ONS COMPLETE AANBOD ÉN UW BESTE DEAL OP VKVGROEP.NL/NISSAN/ACTIES

OP=OP!

NU OF NOOIT!
Nu bij VKV Renault

Tot wel € 2.500,-
VKV jubileumvoordeel

*Vanafprijzen betreff en Twingo SCe70 Stop & Start Authentique, Clio Hatchback Energy TCe 90 Eco2 Life en Captur Energy TCe 90 Authentique en zijn inclusief genoemd jubileumvoordeel. Jubileumvoordeel geldig tot en met 31-12-2016, uiterste registratiedatum voor de getoonde actiemodellen betreft  eveneens 31-12-2016. 
De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor afl evering van de auto aan de consument. Optionele pakkett en en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen 
meerprijs. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden. © 10-16 
Min./max. verbruik: 3,2-5,6 l/100 km. Resp. 31,3-17,9 km/l. CO2 82-127 g/km.

vkvgroep.nl/renault

Renault TWINGO
Rijklaar vanaf € 10.080,-*

Inclusief € 1.500,- VKV jubileumvoordeel

Renault CLIO
Rijklaar vanaf € 13.780,-*

Inclusief € 1.500,- VKV jubileumvoordeel

Renault CAPTUR
Rijklaar vanaf € 17.610,-*

Inclusief € 1.000,- VKV jubileumvoordeel

Rij nog dit jaar weg in uw nieuwe Renault en bespaar de BPM verhoging van 2017

*Vanafprijzen betre� en Lodgy TCe 115 Stop & Start Série Limitée Robust, Duster TCe 125 4x2 Stop & Start Série Limitée Robust, Sandero TCe 90 Bi-Fuel Stop & Start Série Limitée Robust, Logan MCV TCe 90 Bi-Fuel Stop & Start Série Limitée Robust en Dokker 
TCe 115 Stop & Start Série Limitée Robust. De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor afl evering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de 
consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Actie geldig t/m 31 december 2016. Getoonde modellen: Lodgy Lauréate, Duster Lauréate, Sandero Lauréate, Logan MCV Lauréate en Dokker Lauréate, verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en 
drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.dacia.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden. **Alle “Dacia 4 All” gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de basisversie van het model, uw 
geschatte inruilwaarde en 48 maanden fi nanciering. “Dacia 4 All” is altijd inclusief gratis verlengde garantie (GarantiePlus verzekering). GarantiePlus 4 jaar met max. 100.000km, de verzekering loopt af nadat de looptijd en/of kilometrage wordt bereikt (wat het 
eerst wordt bereikt). Upgrades naar hogere kilometrage en/of looptijd zijn mogelijk tegen bijbetaling. Geldig op nieuwe Dacia personenauto orders van particulieren. Jaarlijks kostenpercentage 4,0% tot 60 maanden looptijd, geen maximaal te fi nancieren bedrag. 
Geen verplichte aanbetaling nodig. Dacia Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder e� ect op lopende contracten. Algemene voorwaarden fi nanciering (huurkoop) en GarantiePlus op te vragen via 
nlmarketing@rcibanque.com. Acceptatieprocedure van toepassing, acceptatie voorbehouden. Lening moet zijn terugbetaald voordat klant 75 jaar wordt. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro‘s. Rentewijzigingen en fouten 
voorbehouden. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Dacia Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). De inruilprijs van uw huidige auto is 
een automatische richtprijs, gegenereerd door Autotelex op basis van een schadevrije en door de merkdealer onderhouden auto. Aan deze inruilprijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact op met uw Dacia dealer.
Min./max. verbruik: 3,5-6,4 l/100 km. Resp. 28,6-15,6 km/l. CO2 90-145 gr./km.

Dacia Lodgy

Rijklaar v.a. € 17.280,-* 
Of v.a. € 260,- p.m.** 

Dacia Duster

Rijklaar v.a. € 18.080,-* 
Of v.a. €  272,- p.m.** 

Dacia Sandero

Rijklaar v.a. € 11.680,-* 
Of v.a. € 176,- p.m.** 

Dacia Logan MCV

Rijklaar v.a. € 12.480,-* 
Of v.a. € 188,- p.m.** 

Dacia Dokker

Rijklaar v.a. € 17.080,-* 
Of v.a. € 257,- p.m.** 

Dacia Transferdagen
Ruil nú uw huidige auto in voor 
een nieuwe topspeler van Dacia

4 JAAR GARANTIE
4% VASTE RENTE
4 JAAR FINANCIERING 
MET OF ZONDER
AANBETALING

met 33% aanbetaling met 33% aanbetaling met 33% aanbetaling met 33% aanbetaling met 33% aanbetaling

Model Consumenten-
adviesprijs*

Indicatieve 
inruilwaarde/
Aanbetaling

Totaal 
krediet-
bedrag

Looptijd in 
maanden

Vaste debet 
rentevoet

Jaarlijks 
kosten-

percentage
Totaal te 

betalen bedrag Maandtermijn

Sandero € 11.680 € 3.893 € 7.787 48 4,00% 4,00% € 8.427 € 176

Logan MCV € 12.480 € 4.160 € 8.320 48 4,00% 4,00% € 9.004 € 188

Dokker € 17.080 € 5.693 € 11.387 48 4,00% 4,00% € 12.323 € 257

Lodgy € 17.280 € 5.760 € 11.520 48 4,00% 4,00% € 12.468 € 260

Duster € 18.080 € 6.027 € 12.053 48 4,00% 4,00% € 13.045 € 272

*De rijklaar consumentenadviesprijs is inclusief recyclingsbijdrage €45,- (incl. 21% btw), registratie kosten €48,91 (btw vrij) en kosten rijklaar maken € 1.101,09 (incl. 21% btw). De kosten rijklaar maken 
omvatten: het in- en uitwendig schoonmaken, transport kosten, kentekenplaten, nul-beurt, veiligheidspakket en een volle tank brandstof. *Zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur naar de 
actuele actiemodellen. ***Jaarlijks kostenpercentage van 3,9%, looptijden beschikbaar van 12 tot 60 maanden, zonder maximaal te financieren bedrag. Slottermijn is mogelijk, maximaal percentage van 

de aanschafwaarde per looptijd: 12-36 maanden 30%, 48 - 25% en 60 - 10%. Alleen geldig op nieuwe INFINITI-orders van particulieren en t/m 31/12/2016. RCI Financial Services behoudt 
zich het recht de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Vraag uw INFINITI Sales Consultant naar de beschikbaarheid van dit product. Acceptatieprocedure van toepassing en acceptatie 

voorbehouden, toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Lening moet zijn terugbetaald voordat klant 75 jaar wordt. Algemene voorwaarden op te vragen via nl-marketing@rcibanque.com 
Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM-vergunningsnummer 12009781). Bedragen zijn afgerond op 

hele euro's. (Rente) wijzigingen en fouten voorbehouden.
Q30 CO2-emissies tussen de 102 g/km en 156 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik tussen de 3,9 l/100 km (25,6 km/l) en 6,7 l/100 km (14,9 km/l).

Rekenvoorbeeld
Consumenten-

prijs
Aanbetaling 

(evt. uit inruil)
Totaal 

kredietbedrag
Looptijd in  
maanden

Vaste  
debetrentevoet

Jaarlijks  
kostenpercentage

Totaal te 
betalen bedrag 

Maandtermijn

3,9% rente Infiniti

€30.435 €10.135 €20.300 36 3,9% 3,90% €21.855 €438

€30.435 €10.135 €20.300 48 3,9% 3,90% €22.299 €359

€30.435 €10.135 €20.300 60 3,9% 3,90% €22.524 €342

Boek nu uw proefrit op infiniti.nl

BORN TO CHALLENGE
Q30

U financiert de Q30 al tegen 3,9% rente***

VANAF 21% BIJTELLING

€30.435*Rijklaar vanaf

Tijdelijk duizenden euro’s korting 
op een INFINITI uit voorraad**
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BIJTELLING, MRB EN BPM: wat verandert er in 2017?
Over een aantal weken is 2016 weer voor-
bij. Een goed moment om even stil te 
staan wat u als automobilist te wachten 
staat in 2017. 

Bijtellingspercentages
In 2017 verdwijnen de huidige bijtellings-
percentages van 15%, 21% en 25%. Vanaf 
2017 geldt een standaard bijtellingspercen-
tage van 22%. Voor degene die een auto met 
traditionele verbrandingsmotor willen lea-
sen is deze verlaging natuurlijk interessant. 

Gaat de voorkeur uit naar een elektrische 
auto, dan verandert er niets aan de bijtelling. 
Deze blijft ook in 2017 4% en dat zal voorlo-

pig zo blijven. Het kabinet heeft de ambitie 
dat na 2035 alleen nog auto's verkocht wor-
den die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 
moeten er alleen maar emissievrije auto's 
rondrijden. Daarom blijft het kabinet volle-
dig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig 
stimuleren. Het bijtellingspercentage voor 
privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 
dus 4%. Daarnaast hebben deze auto's een 
volledige vrijstelling in de mrb en bpm.

Plug-in hybride auto's passen niet meer bin-
nen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden 
fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk 
ingehaald door de techniek. 
Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van 

Of u nu een zzp’er, een middenstander of wagenparkbeheerder van een (inter)nationaal bedrijf bent. 
Voor ieder wagenpark kunt u terecht bij de VKV Groep. Veel ondernemers hebben de weg naar VKV 
al gevonden.

Autorijschool Marion is sinds 2010 klant bij VKV Tiel en heeft inmiddels de Note voor de 3e keer 
vervangen voor nieuwe exemplaren. Dit is dus de 4e lichting van de Note!
Autorijschool Kroeze is sinds 2001 klant bij VKV Wijk bij Duurstede. Inmiddels heeft Sander de 
rijschool overgenomen van vader Harm Kroeze en alweer de 10e lesauto in ontvangst genomen.
Everest Industriële montage heeft afgelopen zomer de sleutel van hun eerste Renault Master 

ALLES IS 
MOGELIJK 
BIJ VKV

Afleveringen van 
groot tot klein:

met dubbele cabine overhandig gekregen van Astrid Gravesteijn (Fleetsales). Kort daarna volgde 
Master nummer 2 en nummer 3 is in bestelling.
Evides waterbedrijf is al jaren klant bij de VKV Groep en hebben bijna 100 auto’s van VKV in hun 
wagenpark. De modellen variëren van Renault Masters en Kangoo’s tot Renault Capturs. Tevens 
hebben zij diverse elektrische voertuigen rijden, zoals een Renault Kangoo Z.E., Nissan LEAF en 
een Nissan E-NV200 pick-up.
Nettstaff heeft in mei en september van dit jaar grote aantallen Clio Estates in ontvangst geno-
men. Op pagina 9 van deze krant vindt u een interview met Patrick Soeters, directeur en eigenaar 
van Nettstaff.

Autorijschool KroezeNettstaff

Autorijschool MarionEvides waterbedrijfEverest Industriële montage

Jaar van  % bijtelling  % bijtelling  % bijtelling  % bijtelling
registratie 0 gram/km  1-50 gram/km  51-106 gram/km  >106 gram/km

2016  4%  15%  21%  25%

2017  4%  22%  22%  22%

Bij de VKV Groep zien we onszelf 
als een dynamische en innovatief 
bedrijf en kunnen we dus ook niet 
achterblijven op het gebied van 
bloggen. Bloggen is hip en uiter-
aard zijn er honderden marketing 
redenen te noemen waarom je als 
bedrijf moet gaan bloggen, maar 
dat is niet de reden dat we begon-
nen zijn met bloggen. 

VKV GROEP GESTART MET BLOGGEN

 

De voornaamste reden is dat we vaak leuke 
onderwerpen hebben die we graag delen met 
onze klanten, collega’s, volgers op Social Media 
en andere fans van VKV. Soms gaan deze onder-
werpen over de producten en diensten die we 
verkopen, maar ook over de mensen die bij VKV 
werken. Binnen de VKV Groep werken mensen 
die gepassioneerd zijn over hun vak, de produc-
ten die zij verkopen of ongelofelijk veel kennis 
hebben over een bepaald onderwerp. Een blog 
is dan het perfecte middel om deze collega’s 
een podium te geven. Tevens merken we dat het 
erg gewaardeerd wordt wanneer we een kijkje 
in de keuken van de VKV Groep geven.

hun kilometers elektrisch dan verwacht. 
Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen 
voor plug-ins de komende jaren afbouwen. 
Let op, de bijtellingspercentages gelden vanaf 
het moment dat de auto geregistreerd is. Heeft 
u een auto in de 25% categorie? Dan valt deze 
auto vanaf 2017, helaas, niet in de 22% cate-
gorie, deze blijft 25% bijtelling behouden.

Motorrijtuigenbelasting
In 2017 wordt de motorrijtuigenbelasting 
(mrb) gemiddeld 2% goedkoper. Dit kan be-
werkstelligd worden door de hogere belas-
tingopbrengsten vanuit de vernieuwde bijtel-
lingstarieven. Tevens wordt dit ook opvangen 
doordat de motorrijtuigenbelasting voor die-
selauto’s vanaf 2019 omhoog gaat. Oude die-
selauto's die meer fijnstof uitstoten dan een 
nieuw model, gaan meer betalen. Voor deze 
vervuilende diesels zonder fabrieksroetfilter 
gaat de mrb per 2019 met 15% omhoog (inclu-
sief opcenten). Eigenaren van een vervuilende 
diesel hebben dus een paar jaar de tijd om een 
schonere auto te kopen.

Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in 
de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent 
dat een verhoging van € 225 per jaar. De ver-
hoging komt voor een gemiddelde bestelauto 
van een ondernemer uit op € 62 per jaar. 

Wijzigingen in de BPM 
De BPM wordt minder CO2-afhankelijk. Dit 
gebeurt via een verhoging van de vaste voet 
in de BPM van € 175 tot € 350. De (progres-
sieve) structuur van de heffing van BPM, ge-
baseerd op de CO2-uitstoot van het voertuig, 
blijft in stand. Dit in combinatie met een 
jaarlijkse aanscherping van de CO2-grenzen 
in de BPM-tariefschijven en van de CO2-
grens voor de dieseltoeslag. Deze aanpassin-
gen zijn zodanig vormgegeven dat de BPM 
voor (zeer) zuinige conventionele auto’s iets 
daalt en voor niet-zuinige auto’s stijgt.

We hebben diverse auto’s op voorraad waar-
van de BPM per 1 januari 2017 stijgt maar die 
we nog dit jaar kunnen leveren en waarbij u 
de BPM verhoging dus niet hoeft te betalen. 
Vraag uw verkoopadviseur naar de actuele 
voorraad en profiteer nog snel!

Toch is het ook nog best spannend zo’n blog 
schrijven. Gelukkig zijn er al meerdere colle-
ga’s die de stap genomen hebben en we zijn 
er van overtuigd dat er meer gaan volgen. Kort 
geleden heeft ook voor het eerst één van onze 
klanten een blog geschreven!

Benieuwd naar onze blogs? Neem dan een 
kijkje op vkvgroep.nl/blogs. Bent u geïnspi-
reerd geraakt en lijkt het u leuk om ook een 
blog te schrijven voor de VKV Groep? 
Neem dan contact met ons op via 
marketing@vkvgroep.nl

Voordeel is alleen geldig op voorraadmodellen en is ten opzichte van een nieuw model. Inclusief alle (landelijke) acties en alleen geldig zolang de voorraad strekt bij de VKV Groep. Voordeel is reeds verwerkt in de geadverteerde prijzen. Uiterste registratiedatum is 31-12-2016. De afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van actiemodellen. Typefouten voorbehouden.

NÚ BIJ VKV 

DUIZENDEN 
EURO’S 
VOORDEEL
OP ONZE RUIME VOORRAAD DEMO’S 
EN JONGE OCCASIONS

VIND ÚW DROOMAUTO OP: 
WWW.VKVGROEP.NL/VOORRAADACTIE

EN JONGE OCCASIONS

VIND ÚW DROOMAUTO OP: 

ALTIJD
KEUZE UIT 

RUIM 

800 
OCCASIONS
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INFINITI’s nieuwe VC-Turbo (Variable Com-
pression Turbo) is ’s werelds eerste productie-
klare variabele compressieverhouding motor.  
Het is één van de meest geavanceerde ver-

De INFINITI QX Sport Inspiration Concept maakte zijn 
Europese debuut in Parijs en geeft de richting van het ont-
werp van toekomstige INFINITI QX modellen aan. Het ge-
durfde nieuwe concept heeft enkele design aanpassingen 
gekregen sinds de wereldwijde onthulling op de Beijing 
Auto Show in april en toont de visie van het merk voor 
een volgende generatie mid-size premium SUV.

INFINITI’s vooruitstrevende visie is duidelijk zichtbaar bij de 
QX Sport Inspiration, met een elegant maar toch krachtig ge-
proportioneerd exterieur. De concept auto heeft enkele aan-
passingen ondergaan om zijn zelfverzekerde uitstraling te 
versterken. De kleur van de auto is veranderd naar mat grijs, 
terwijl de wielen groter zijn gemaakt naar 22 inch en een op-
vallende bronzen kleur met bijpassende remklauwen hebben.

Vloeiende lijnen en geavanceerd vakmanschap kenmerken 
het ruime en prachtig ingerichte interieur, dat INFINITI’s ‘be-
stuurders-gerichte, passagiers-georiënteerde’ benadering van 
cabine architectuur volgt. Het kleurenpalet van het interieur 
– hoofdzakelijk zwart en wit met accenten in een natuurlijke 
bruine kleur– is opvallend, maar toch harmonieus gecombi-
neerd door middel van zorgvuldig gebruik van lijnen, vormen 
en textuur.

INFINITI heeft een sterke geschiedenis in SUV-design – de 
baanbrekende INFINITI FX45, die werd gelanceerd in 2003, is 
een voorbeeld voor sportieve SUV’s in de volgende jaren. De 
auto wordt gezien als ’s werelds eerste middelgrote multifunc-
tionele sport voertuig en de FX wordt vandaag nog steeds be-
schouwd als een SUV-design icoon. In het steeds drukker en 
populairder wordende marktsegment wil de QX Sport Inspi-
ration verder bouwen op INFINITI’s SUV-erfgoed en verdere 
aandacht voor het merk genereren.

INFINITI PRESENTEERT 
VC-TURBO MOTORTECHNOLOGIE

QX SPORT 
INSPIRATION: 
DE EVOLUTIE 
VAN EEN 
CONCEPT

INFINITI heeft de Q50 sportsedan (Model Year 2017) verbeterd met nieuwe exterieur en 
interieur design mogelijkheden en de toevoeging van nieuwe in-car technologieën.

Design: nieuwe kleuren en aanpassingsopties
De 2017 Q50 zal beschikbaar zijn met een nieuw Designer Pack. Dit bestaat onder andere uit 
nieuwe Graphite en Java Brown kleuren voor de semi-aniline lederen bekleding, een nieuwe 
donkerkleurige houtaccenten, een donker chromen afwerking en een zwarte hemelbekleding. 

Technologie: comfort, gemak en connectiviteit
Kopers van de 2017 Q50 kunnen een nieuwe Bose® Performance Series sound system kiezen, dat 
bestaat uit diverse speakers en gloednieuwe elektronische architectuur met high-performance 
componenten. INFINITI is het enige automerk ter wereld met dit high-powered en op maat 
ontworpen systeem.

INFINITI heeft de 2017 Q50 tevens uitgerust met een nieuwe Telematic Control Unit, waardoor 
de eigenaar via INFINITI’s InTouch Services smartphone app elementen van de auto op afstand 
kan bedienen voor meer veiligheid en gemak. Nieuwe functies die op afstand bediend kunnen 
worden zijn het lokaliseren van de auto en het volgen van de auto bij diefstal. De 2017 Q50 zal 
later dit jaar te koop zijn bij de INFINITI Centers in Rotterdam en Amsterdam.

ONTWERP EN TECHNOLOGISCHE UPGRADE VOOR DE INFINITI Q50 SPORTSEDAN

Tijdens VKV City Racing in 2014 kwam Dennis 
van der Geest voor het eerst in aanraking met 
het merk INFINITI en was eigenlijk direct en-
thousiast. Niet veel later koos Dennis voor een 
witte INFINITI Q50 2.0T Performance. Afgelo-
pen zomer ruilde hij zijn witte INFINITI in voor 
een nieuwe Q50 2.0T Performance, maar nu in 
een zwarte uitvoering.

INFINITI en Dennis van der Geest zijn op meer-
dere vlakken een goede match. Zo staat Dennis 
bekend als een jonge, sportieve en veelzijdige 
persoonlijkheid. Dit komt erg overeen met de 
merkwaarden van INFINITI. Dit is een relatief 
jong merk in Nederland met de nieuwe Q30 

brandingsmotoren ooit gemaakt. De VC-Tur-
bo technologie combineert de kracht van een 
high-performance 2.0-liter turbo benzine-
motor met het koppel en de efficiëntie van 

een geavanceerde diesel aandrijving – zon-
der diens bijbehorende uitstoot.

Roland Krueger, President van INFINITI 
Motor Company: “De baanbrekende nieuwe 
VC-Turbo aandrijving betekent een stap voor-
waarts voor de ontwikkeling van motoren. In-
genieurs zijn er van overtuigd dat de doorbraak 
in de verbetering van de interne verbrandings-
motor technologie bereikt wordt door toepassing 
van een variabele compressieverhouding. Deze 
nieuwe technologie zal vanaf 2018 beschikbaar 
zijn in nieuwe INFINITI modellen. ”

VC-Turbo: De eerste productieklare 
variabele compressieverhouding 
motor
INFINITI’s VC-Turbo-technologie maakt ge-
bruik van een geavanceerd multi-link sys-
teem om naadloos het bereik van de zuigers 
te verhogen of verlagen. De motor past zich 
aan naar de rijomstandigheden en het rijge-
drag van de bestuurder. Op basis van deze 
informatie wordt direct de meest geschikte 
compressieverhouding gekozen. De motor is 
in staat om elke compressieverhouding tus-

sen 8:1 (hoge prestaties) en 14:1 (hoog rende-
ment) te bieden.

Met een vermogen van ongeveer 200 kW (268 
pk) en 390 Nm koppel, zal de VC-Turbo motor 
vergelijkbaar zijn met zescilinder benzine-
motoren op het gebied van prestatie, terwijl 
hij aanzienlijk efficiënter is. De viercilinder 
VC-turbomotor kent een lager geluids- en tril-
lingsniveau dan conventionele verbrandings-
motoren, in het bijzonder dieselmotoren, en 
is lichter en compacter dan V6 motoren met 
vergelijkbaar vermogen.

INFINITI’s VC-Turbo-technologie is een be-
langrijke stap voorwaarts voor de interne 
verbrandingsmotor, net als andere gerenom-
meerde innovaties op het gebied van aan-
drijflijnen, zoals vloeistofkoeling, brandstof- 
injectie, katalysatoren en de toepassing van 
turbomotoren. De komst van de variabele 
compressieverhouding motor zorgt voor een 
nieuwe standaard (kracht, efficiency en emis-
sies) tegen welke toekomstige aandrijvings-
vormen gemeten zullen worden.

Dennis van der Geest kiest wederom 
voor INFINITI Q50

en QX30 modellen en de recent geïntroduceer-
de Q60 die bovendien allemaal leverbaar zijn 
als sportieve uitvoering. Dit past perfect bij de 
voormalig top judoka (hij won onder andere 10 
nationale titels en werd zelfs eenmaal wereld-
kampioen). 

Dennis van der Geest: "de INFINITI Q50 is een 
prachtige verschijning. Ik rij nu al geruime tijd met 
deze auto en krijg vaak hele positieve reacties van 
vrienden en bekenden. Het is leuk om "iets anders" 
te rijden en als dat dan ook nog eens ontzettend 
fijn rijdt en van alle gemakken is voorzien dan is 
dat voor mij reden genoeg om opnieuw te kiezen 
voor de Q50!". 

INFINITI gaf in september tijdens de Autosalon van Parijs een blik in de toekomst van 
auto’s, met de onthulling van baanbrekende nieuwe motortechnologie. 
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Voor zakelijke rijders heeft INFINITI een zeer interes-
sante Business uitvoeringen van de INFINITI Q30. Vooral 
de 1.5d Business biedt veel voordeel voor de zakelijke 
rijder. Deze versie heeft zowel met handgeschakelde als 
met automatische versnellingsbak slechts 21% bijtelling 
wanneer deze in 2016 geregistreerd wordt. Deze lage 
bijtelling blijft dan nog 60 maanden van toepassing. 

Standaard is de INFINITI Q30 Business al zeer compleet uit-
gerust, maar INFINITI biedt uiteraard de mogelijkheid om de 
auto nog completer en persoonlijker te maken. 

Tijdelijk met Business Pack Leder of Business Pack 
Premium Leder
De Q30 Business Editions zijn nu tijdelijk leverbaar met ex-
tra voordelige pakketten. Het Business Pack Leder bestaat uit 
zwarte lederen stoelbekleding voor en achter en de deurpane-
len zijn met leder bekleed. Dit pakket kost slechts € 1.395. In 

Dit is een greep uit de conclusie die de ANWB 
schreef naar aanleiding van de rijtest van de 
INFINITI Q30. Ze waren onder de indruk van 
de kwaliteit en de rijeigenschappen van de 
auto. Dit is een reactie die we heel vaak ho-
ren wanneer mensen met de Q30 hebben 
gereden. Daarnaast horen we kreten als stil, 

“De INFINITI Q30 is een opvallende verschijning. Hij is betaalbaar, mooi 
afgewerkt, erg comfortabel en er is een ruime keuze aan uitrusting en  
motoren. Wie wat anders wil dan de geijkte Duitse hatchbacks of SUV’s 
heeft aan de INFINITI Q30 een goeie.”
 

INFINITI Q30 
BUSINESS 
EDITIONS MET 
21% BIJTELLING

INFINITI LANCEERT DE Q30 ANTICHIC EDITION

rakter van de Q30 wordt heel mooi benadrukt door de AntiChic 
touch. De hand van AntiChic vind je terug in stoere, maar ele-
gante details. Het is een editie geworden met veel authentici-
teit en waarin wij laten zien dat alles mogelijk is bij INFINITI. 
Zelfs de kleinste details kunnen wij aanpassen naar de wensen 
van de klant. Design is een belangrijke pijler voor INFINITI en 
vooral bij de Q30. Ik daag iedere potentiële INFINITI klant uit 
om zijn eigen versie te ontwerpen met een persoonlijke INFI-
NITI sales consultant.’’
 
Verleidelijke proefrit
De Q30 AntiChic Edition van INFINITI is verkrijgbaar en de 
prijs voor deze speciale Q30 met onder andere Intouch mul-

timediasysteem, climate control, prachtige velgen en een uit-
gesproken AntiChic interieur en exterieur begint bij € 36.530 
(consumentenadviesprijs). De tentoongestelde first edition 
met vele bijzondere accenten kost € 41.090 (consumentenad-
viesprijs). Bij een proefrit krijgen geïnteresseerden een gelimi-
teerde AntiChic evening bag cadeau die matcht bij het uiterlijk 
van de wagen (zo lang de voorraad strekt). Het sportieve, chi-
que tasje heeft een ‘silver ray’ zijde en een ‘black snake’ zijde 
en twee opvallende rood metallic banden. Op deze wijze heeft 
de tas een dubbelfunctie als toilettas die op de zonneklep kan 
worden bevestigd. Bij aanschaf van de Q30 AntiChic edition 
krijg je een tas uit de Double serie van AntiChic cadeau, ge-
maakt uit dezelfde snake- en roggenprint. 

combinatie met 17'' wielen is het pakket € 1.795 (normaal € 
2.790). Het Business Pack Premium Leder bestaat uit lederen 
stoelbekleding voor en achter. Daarnaast bij de deurpanelen, 
armsteun voor en het dashboard paneel met leder bekleed. Er 
is keuze uit 4 kleuren: beige, bruin, rood en donkergrijs. Dit 
pakket kost slechts € 1.595. In combinatie met 17'' wielen is het 
pakket € 1.995 (normaal € 2.990).

Business Pack “Designed by You”
De naam van dit Pack zegt het al: het design van het interieur 
is volledig samen te stellen. Design uw eigen interieur en kies 
alcantara en lederen bekleding van de stoelen, deurpanelen, 
armsteun vóór en dashboard paneel. Ook de kleur van de stik-
sels is zelf te bepalen. Dit pakket kost € 2.795.

Personaliseren zonder bijtelling!
INFINITI maakt het mogelijk om uw eigen Q30 geheel zelf sa-
men te stellen op het gebied van interieur en exterieur. Deze 
aanpassingen hebben geen invloed op de bijtelling die u be-
taalt voor de auto. Bovendien begeleid uw persoonlijke IN-
FINITI Sales Consultant u tijdens het gehele proces: van een 
uitgebreide proefrit en het uitzoeken van uw gewenste Q30 tot 
het samenstellen van uw eigen interieur.

Gratis VIP haal-en breng service
Met de gratis INFINITI VIP Service bent u ervan verzekerd dat 
uw auto binnen Nederland opgehaald en teruggebracht wordt 
voor onderhoud. U hoeft dus niet naar één van onze INFINITI 
Centers te komen voor onderhoud aan uw INFINITI, wij halen 
de auto gratis bij u op en brengen deze ook weer bij u terug. 
U krijgt vanzelfsprekend een INFINITI als vervangend ver-
voer.  Wilt u meer informatie over de INFINITI Q30 Business 
Editions? Neem dan gerust contact met ons op via info@infi-
niticenter.nl of bel met één van de INFINITI Centers via 088-
4634620 (Amsterdam) of 088-4634610 (Rotterdam).

comfortabel, luxe en onderscheidend vaak in 
onze showrooms.
 
Test de INFINITI Q30 zelf!
Wilt u zelf eens ervaren hoe het is om in een 
INFINITI te rijden? Dan nodigen we u van 
harte uit in één van onze INFINITI Centers 

in Amsterdam of Rotterdam. Er staan daar altijd 
demonstratieauto’s klaar in diverse uitvoeringen 
en met verschillende motorisaties. 

De INFINITI Roadshow komt naar u toe
Dit jaar zijn we met het INFINITI Roadshow team 
al bij vele leasemaatschappijen en grote bedrij-
ven op bezoek geweest. Daar hebben wij de me-
dewerkers van deze bedrijven al het moois laten 
zien wat INFINITI te bieden heeft. Onder andere 
de Q30 en Q50 konden uitgebreid getest worden 
en de reacties waren unaniem positief: “INFINI-
TI is een premium merk dat we te weinig op de  
Nederlandse wegen zien”. Werkt u bij een bedrijf 
dat ook graag meer te weten wilt komen over  
INFINITI en wilt u dat wij bij u langskomen met 
de INFINITI Roadshow? Stuur dan een e-mail naar 
marketing@infiniticenter.nl en wie weet staat 
ons INFINITI team binnenkort bij u op de stoep.

INFINITI Nederland introduceerde begin september een 
speciale editie van de INFINITI Q30. Het Japanse premi-
um automerk is de samenwerking aan gegaan met de 
Nederlandse ontwerpster van luxe fashion accessoires, 
AntiChic. Het resultaat maakt direct duidelijk welk type 
vrouw INFINITI en AntiChic voor ogen hadden bij het de-
sign: een stijlvolle, veelzijdige vrouw die houdt van een 
sexy knipoog. Een vrouw met lak aan conventies. 

Wie bij een ‘vrouwenauto’ een auto voor zich ziet in gezellige 
nagellakkleuren en vriendelijke ronde vormen heeft het goed 
mis. Zowel INFINITI als AntiChic hebben een uitgesproken 
signatuur en mixen graag stijlen. Dat is goed terug te zien in 
deze stoere en tegelijkertijd chique auto. 
 
De AntiChic Edition
De matzwarte premium hatchback is compact, maar onmoge-
lijk over het hoofd te zien met zijn expressieve lijnen. Aan de 
binnenkant laat de AntiChic Edition vooral haar elegante kant 
zien. De stoelen hebben een zwarte slangenprint en dezelfde 
leren details vinden we terug in het dashboard, het portier en 
de bovenzijde van de hoedenplank. Een opvallend zilveren 
roggenprint is te zien in de middenconsole en aan de onder-
zijde van de hoedenplank. Het metallic rood van de side skirts 
komt bovendien subtiel terug in de cockpit. 
 
Flirten met fashion
“Een zeer succesvolle samenwerking,” concludeert Stefan Er-
kelens, directeur INFINITI Nederland. “Het uitgesproken ka-

Rijden in een INFINITI Q30
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De INFINITI Q60 werd afgelopen septem-
ber gepresenteerd tijdens de Autosalon 
van Parijs en is sinds oktober te koop bij 
onze INFINITI Centers in Amsterdam en 
Rotterdam.

De INFINITI Q60 is een premium sportcoupé 
die expressief design met opwindende presta- 
ties en dynamiek combineert. De geheel 
nieuwe Q60 zal verkrijgbaar zijn met twee 
motoren: een 2.0 liter benzinemotor met  
turbo die 208 pk produceert en een 3.0 liter  
V6 twin-turbo versie die 400 pk produceert.

Diepe en uitdagende lijnen
De nieuwe designtaal van INFINITI is heel 
herkenbaar aanwezig in de Q60, waardoor 
deze een prachtige vorm heeft. De Q60 is lager 
en breder dan de vorige INFINITI coupés en 
heeft een aerodynamisch ontwerp. Hierdoor 
is de weerstandscoëfficiënt van de auto zeer 
laag én is de auto extra oogstrelend. Zelfs de 
deurklinken zijn opnieuw ontworpen, zodat 
deze door lijken te lopen in de achterscher-
men voor een extra uitdagende look. Met gro-
te 19'' lichtmetalen velgen, rode sportremmen 
en contrasterende remklauwen voor en achter 
wordt het beeld compleet: de Q60 is een auto 
die presteert.
 
De INFINITI Q60 geeft de bestuurder de al-
lernieuwste functies zoals INFINITI’s tweede 
generatie Direct Adaptive Steering (DAS), de 
nieuwe Dynamic Digital Suspension (DDS) en 

De Nissan GT-R voor modeljaar 2017 – die in maart zijn 
werelddebuut maakte tijdens de New York International 
Auto Show – staat nu in onze showroom bij VKV Am-
sterdam.

Het rijgedrag van de nieuwe GT-R is aanzienlijk verbeterd 
dankzij het versterkte onderstel en het toegenomen ver-
mogen van de twinturbo 3,8-liter V6-motor met 24 kleppen 
met 15 kW (20 pk). De motor levert 419 kW (570 pk) bij 6.800 
t.p.m., wat voor een deel te danken is aan de verhoogde tur-
bodruk en het ontstekingssysteem dat per cilinder afzonder-
lijk wordt aangestuurd.
 

Hét voetbal-mediamerk van Nederland, Voetbal Inter-
national, rijdt de komende jaren in auto’s van het merk 
INIFNITI. De auto’s zijn voorzien van de herkenbare huis-
stijl van VI en zullen zeker opvallen wanneer zij ergens in 
Nederland te vinden zijn bij één van de vele voetbalvelden 
die ons land rijk is.

Perfecte match
INFINITI staat bekend als een sportief en onderscheidend 
merk en past daarom goed bij VI. Door de komst van de Q30, 
de QX30, de Q60 en de groeiende interesse in het merk is het 
een logische stap om samen te gaan werken met VI, een media- 
merk met een enorm bereik dat bovendien goed aansluit bij 
de doelgroep van het automerk. De komende periode zullen er 
dan ook diverse gezamenlijke acties gestart worden om zoveel 
mogelijk voetbal- en autoliefhebbers te bereiken.

INFINITI Q60: 
DÉ PREMIUM 
SPORTCOUPÉ

NIEUWE NISSAN GT-R NU IN DE SHOWROOM

VOETBAL INTERNATIONAL 
& INFINITI: PERFECTE 
MATCH TUSSEN GRASMAT 
EN ASFALT

de Drive Mode Selector. De prijzen voor de IN-
FINITI Q60 Premium beginnen vanaf € 48.745 
(consumentenadviesprijs) en voor de INFINITI 
Q60 Premium Tech vanaf € 55.195 (consumen-
tenadviesprijs). 

INFINITI Q60 Augmented Reality app 
Met de INFINITI Q60 Augmented Reality app 
kunt u de revolutionaire INFINITI Q60 op een 
geheel nieuwe manier ontdekken, zowel met 
3D-functionaliteit als in de AR-modus. Ontdek 
hoe de verfijnde lijnen de luchtstroom gelei-
den, bekijk welke innovaties schuilen achter de 
krachtige prestaties en kies uit verschillende 
afwerkingen om uw eigen, gepersonaliseerde 
Infiniti Q60 te maken... die u vervolgens kunt 
delen op Facebook, Twitter of Instagram. Om 
de app te gebruiken moet u de INFINITI Q60 
Augmented app downloaden via de App Store 
of Google Play. Vervolgens richt u de camera 
van uw smartphone of tablet op de marker en 
kunt u de Q60 ontdekken.

De neus is voorzien van een opnieuw vormgegeven mo-
torkap, voorbumper, dagrijverlichting en een nieuwe mat 
verchroomde “V-motion”-grille. De kenmerkende grille is 
vergroot om de toestroom van koellucht naar de motor te 
verbeteren zónder dat dat extra luchtweerstand oplevert. De 
achterzijde van de Nissan GT-R wordt zoals altijd gekenmerkt 
door de dubbele ronde achterlichten. Een zilvergrijze diffuser 
en nieuwe ventilatieopeningen bij de vier titanium uitlaat-
monden verbeteren de aerodynamica. Verder loopt de lijn 
tussen de carrosserie en het zwarte paneel iets hoger, zodat 
de GT-R nog breder en agressiever oogt.
 

Daarbij biedt de GT-R meer comfort, met een verfijning die je 
zelden ziet in een sportauto van dit kaliber. Met een perfec-
te afwerking en fraaie materialen biedt het interieur van de 
nieuwe GT-R een ongeëvenaard comfort en uitstekende prak-
tische bruikbaarheid. Het interieur is ruimer en luxueuzer.
 
De nieuwe Nissan GT-R is verkrijgbaar vanaf € 162.900  
(consumentenadviesprijs) en staat nu in de showroom bij 
VKV Amsterdam, hét Nissan High Performance Center van 
Nederland.



 
Recaro sportstoelen met zwart-rood lederen bekleding van 
de GT-R Black Edition, een koolstofvezel achterspoiler én een 
unieke Track Edition koolstofvezel badge op het dashboard 
behoren tot de standaarduitrusting. Een van koolstofvezel 
vervaardigde kofferdeksel en sportstoelen met koolstofvezel 
kuipen zijn opties.

De 3,8-liter twinturbo V6-motor met 24 kleppen levert 419 kW 
(570 pk) vermogen en 637 Nm trekkracht. Elke motor is com-
pleet met de hand gebouwd, in een speciale ‘clean room’ en 
door een zorgvuldig getrainde motorspecialist. Aan de voorzij-
de van de motor zit een aluminium plaat met de naam van de 
motorbouwer.

De consumentenadvies prijzen van de GT-R Track Edition be-
ginnen bij € 177.900 en is eind 2016 leverbaar bij VKV Nissan 
in Amsterdam, hét Nissan High Performance Center (NHPC) 
van Nederland. Het NHPC is gespecialiseerd in het verkopen, 
onderhouden en personaliseren van Nissan supercars, zoals de 
Nissan GT-R, de Nissan 370Z en de Nissan 370Z Roadster. 
 

GEBOREN VOOR DE STRAAT, IN ZIJN ELEMENT OP HET CIRCUIT
 

NISSAN 
GT-R TRACK EDITION: 

Nissan voegt met de introductie van de GT-R Track Edi-
tion een nieuw hoofdstuk toe aan het succesverhaal van 
de GT-R. Deze uitvoering, ontwikkeld door Nissans auto-
sportdivisie NISMO, biedt nog betere prestaties en is ont-
worpen om te overtuigen op zowel de openbare weg als 
het circuit.

De GT-R Track Edition is gebaseerd op de GT-R van modeljaar 
2017, die in april dit jaar werd onthuld op de New York Motor 
Show. Nissan positioneert de GT-R Track Edition in de mo-
dellenline-up boven de Pure, Black Edition en Prestige, maar 
ónder het topmodel GT-R NISMO. Alle aanpassingen van de 
GT-R Track Edition zijn erop gericht de prestaties en de dy-
namische ervaring naar een nog hoger plan te tillen. Een van 
de wijzigingen is de toepassing van specifieke Bilstein Damp- 
tronic®-wielophanging met een meer op de racerij gerichte 
set-up. De nieuwe onderstelafstelling biedt optimale stabiliteit 
in bochten en voor rijden in rechte lijn. Ook een bredere voor-
bumper en unieke, gevorkte, 20'' NISMO Racing Black-wielen 
zijn kenmerken van de GT-R Track Edition. Een nieuwe licht-
gewicht stabilisatorstang is gemonteerd ter verhoging van de 
stabiliteit en verlaging van het gewicht.

> Vervolg van pagina 24

Nissan onthulde op de bedrijfswagenbeurs IAA in 
Hannover de volledig nieuwe NV300. Nissan po-
sitioneert de bedrijfswagen tussen de compacte-
re NV200/e-NV200 en grotere NV400 als vervan-
ger van de Primastar. Met de nu geïntroduceerde 
‘mid-sized’ NV300 biedt Nissan een breed aanbod 
aan lichte bedrijfswagens, dat ook bestaat uit de 
Navara pick-up en NT400 Cabstar.

De nieuwe Nissan NV300 is leverbaar als gesloten be-
stelwagen, personenvervoerder en platform cabine voor 
diverse opbouwvarianten. Hij is ook toonaangevend op 
het gebied van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO), mede 
te danken aan zijn efficiënte dCi-motoren en lage ge-
bruikskosten. Maar ook Nissans unieke fabrieksgaran-
tie van vijf jaar of 160.000 kilometer en de lange on-
derhoudsintervallen van twee jaar of 40.000 kilometer 
leveren hier een belangrijke bijdrage aan. 

NISSAN BREIDT 
AANBOD BEDRIJFS-
WAGENS UIT MET 
DE NIEUWE NISSAN 
NV300
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Verder genieten de inzittenden van nieuwe Bose Super65-speakers. De Micra wordt 
standaard geleverd met een centraal geplaatst 7-inch beeldscherm waarmee het 
audio- en navigatiesysteem, downloadbare apps en Siri-stembediening via Apple 
CarPlay te bedienen zijn.

Onderstel en aandrijflijn
De nieuwe Nissan Micra is uitgerust met Active Ride Control voor nog meer rijcom-
fort. Active Trace Control beperkt onderstuur en optimaliseert de stabiliteit zodat 
rijplezier, veiligheid en zekerheid optimaal samengaan. Dit zijn innovatieve syste-
men die tot op heden waren voorbehouden aan de Nissan QASHQAI en X-TRAIL. 
Verder is extra aandacht besteed aan de geluidsisolatie en de aerodynamica. Dankzij 
het samenspel van de dakspoiler en de zijspoilers heeft de Micra een luchtweer-
standscoëfficiënt van 0,29 – buitengewoon laag voor een hatchback. Dat beperkt het 
windgeruis en vergroot het comfort.

De nieuwe Micra is vanaf de introductie leverbaar met keuze uit drie geavanceerde 
motoren: de 0,9-liter driecilinder turbobenzinemotor en de 1,5-liter turbodiesel. 
Beide hebben een vermogen van 66 kW (90 pk). Daarnaast is er ook een turboloze 
1,0-liter benzinemotor bestelbaar met een vermogen van 55 kW (73 pk). De nieuwe 
Micra staat vanaf het 2e kwartaal van volgend jaar in onze Nissan showrooms.

De nieuwe Nissan NV300 biedt gebruikers het (rij)comfort van 
een personenauto, met uitstekende rijeigenschappen, rijhul-
psystemen en veiligheidsfeatures. Hij staat op een veelzijdig 
platform dat geschikt is voor de meest uiteenlopende beroeps-
groepen. Van transport- en logistieke bedrijven tot bouwon-
dernemingen. Het flexibele karakter van de Nissan NV300 
wordt onderstreept door de keuze uit meerdere lengte- en 
hoogtevarianten. Voor extra flexibiliteit bestaan tevens diver-
se mogelijkheden voor de toegankelijkheid van de laadruimte 
(schuifdeuren, achterdeuren, achterklep, met of zonder glas, 
et cetera). De NV300 Combi is geschikt voor personenvervoer 
voor maximaal negen inzittenden. De Nissan NV300 platform 
cabine is de basis voor diverse opbouwmogelijkheden. Van 

camper tot kiepwagen en van koelwagen tot multimedia-be-
drijfswagen voor radio- en televisieomroepen.

De standaardversie van de NV300 is al geschikt voor het ver-
voer van drie Europallets. De laadruimte is groot genoeg voor 
het vervoer van bijvoorbeeld tien gipsplaten van 2,5 meter 
lang. En als het tussenschot achter de bestuurder voorzien 
is van een luik, kan de NV300 gemakkelijk spullen vervoeren 
met een lengte van 3,75 meter (L1) en zelfs 4,15 meter voor 
de lengtevariant L2. De laadcapaciteit varieert van 5,2 tot 8,3 
kubieke meter.
Nissan levert de NV300 naar wens met een beschermende, 
houten afwerking van de laadruimte. Ook leverbaar zijn led-

verlichting op het dak, in de kleur van de carrosserie 
gespoten tussenschotten (zonder en met glas), talloze 
opbergoplossingen voor bijvoorbeeld het vervoer van ge-
reedschap en veilig vastzetten van lading. En uiteraard 
behoort ook een trekhaak tot de mogelijkheden. Het op-
tionele systeem Trailer Sway Mitigation helpt voorkomen 
dat de aanhanger gaat slingeren.

Nissan levert de NV300 met keuze uit tien carrosserie-
kleuren en staat standaard op 16-inch lichtmetalen wie-
len, 17-inch wielen zijn optioneel. De Nissan NV300 is 
vanaf deze maand te koop bij onze Nissan vestigingen.

In oktober kwamen Lars & Jayden langs op 
onze vestiging VKV Rotterdam Alexander als 
voorbereiding op hun spreekbeurt over de  
Formule 1. Op de vestigingen kregen zij uitleg 
over onze Formule 1 auto en ze mochten een 
kijkje nemen in de werkplaats. 

Laatst was onze Formule 1 auto ook te zien in 
de BZT Show, omdat Maarten & Joris nieuws-
gierig waren naar de pitstop in de Formule 1. 
In deze aflevering leerden we de jongens hoe 
belangrijk teamwork is tijdens een pitstop en 
hoe de banden vervangen kunnen worden.  

Ook meer informatie over onze Formule 1 auto?  
Stuur dan een mailtje naar marketing@vkv 
groep.nl om na te vragen in welke VKV vesti-
ging onze Formule 1 auto te vinden is. 

EEN VKV GROEP 
SPREEKBEURT!
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NISSAN SPRINGT TOEKOMST TEGEMOET 
MET

 
                       COMPLEET NIEUWE MICRA

Nissan presenteert de vijfde generatie Micra. Het model 
beleefde zijn wereldpremière op de Autosalon van Pa-
rijs en markeert een compleet nieuwe benadering van 
de B-segmentauto. Hij is net zo gedurfd als revolutionair 
en vernieuwend. 

De nieuwe Nissan Micra is specifiek voor de Europese markt 
ontworpen en ontwikkeld. De carrosserie is lager, breder en 
langer dan zijn voorgangers, terwijl hij ook meer interieur-
ruimte biedt. De Micra is leverbaar met geavanceerde, com-
pacte turbomotoren, staat op een wendbaar onderstel en is 
voorzien van een heel spectrum innovatieve veiligheids-
voorzieningen.

Styling en comfort
De nieuwe Micra volgt de vormgeving van de Sway Concept, 
die in 2015 te zien was op de Autosalon van Genève. Ken-
merkende details zijn de typerende V-motion-grille en de 

boomerangvormige achterlichten. Het schijnbaar zwevende 
dak creëert een ruimtelijk gevoel. De in de C-stijl verborgen 
deurgrepen van de achterportieren en de vloeiende daklijn 
die overloopt in de dakspoiler verfraaien het design en ver-
beteren de aerodynamica. Verder wordt de uitstraling van de 
nieuwe Micra versterkt door de keuze uit tien levendige car-
rosseriekleuren, waaronder Energy Orange. Met alle opties 
om zowel het uiterlijk en het interieur te personaliseren, zijn 
er 125 verschillende variaties mogelijk.
Nissan heeft veel aandacht besteed aan het comfort van de 
bestuurder. De zitpositie is verlaagd, de bestuurdersstoel en 
het stuurwiel bieden vele verstelmogelijkheden, terwijl de 
pedalen en de versnellingspook op de ideale positie geplaatst 
zijn. Dankzij de grotere breedte en wielbasis is de binnen-
ruimte van de Micra een van de grootste in het segment. De 
unieke vormgeving van het dashboard geeft het interieur een 
lichte en ruime uitstraling.

Technologie aan boord
De nieuwe Micra is de eerste Nissan in het B-segment met 
een zeer uitgebreide reeks veiligheidsvoorzieningen onder de 
noemer Nissan Intelligent Driving. Het gaat om technologie 
die normaliter is voorbehouden aan auto’s in hogere seg-
menten, waaronder Lane Departure Prevention (primeur in 
dit segment) en Intelligent Emergency Braking met voetgan-
gerssignalering (primeur voor Nissan in Europa). Ook Intel-
ligent Around View Monitor, Traffic Sign Recognition, High 
Beam Assist en Blind Spot Warning zijn leverbaar. 
Een exclusief detail van de nieuwe Micra is het geheel nieu-
we BOSE® Personal Sound-systeem met zes speakers. Deze 
unieke geluidsinstallatie is op de bestuurder toegesneden, 
met twee BOSE® UltraNearfield-speakers, gecombineerd 
BOSE® PersonalSpace Virtual Audio Technology in de hoofd-
steun van de bestuurdersstoel. 
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