
Tijdens de Autosalon van Genève onthul- 
de Renault de nieuwe Captur. Deze onge-
kend populaire crossover krijgt nog meer 
allure dankzij de C-vormige lichtsigna-
tuur, het glazen dak en een gerestyled 
interieur. 

Nog meer te personaliseren
De Captur heeft zijn succesvolle designken-
merken behouden, zoals de two-tone carros-
serie. De mogelijkheden om te personalise-
ren zijn echter uitgebreid met twee nieuwe 
lakkleuren – Orange Atacama en Bleu Océan 
– en een nieuwe dakkleur Gris Platine. In 
totaal zijn dertig verschillende kleurcombi-
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NIEUWE RENAULT 
CAPTUR, MET 
EXTRA ALLURE

naties mogelijk om de Captur een eigen uit-
straling te geven.
Ook voor het interieur biedt Renault meer 
variatiemogelijkheden met zes verschillen-
de pakketten en evenzoveel kleuren – Ivoire, 
Bleu Océan, Rouge, Caramel, Chrome satiné 
en Chrome patiné – en vijf exterieurpakket-
ten: Ivoire, Bleu Océan, Cappuccino, Rouge 
et Orange Atacama (voor de naafdoppen en 
zijstootlijsten).

Herkenbare Renault lichtsignatuur
Net als de andere nieuwste modellen van 
Renault krijgt ook de Captur nu LED PURE 
VISION koplampen (afhankelijk van de 

uitvoering). Die dragen bij aan het aange-
scherpte design en verhogen zowel de vei-
ligheid als de efficiency. De LED-dagrijver-
lichting en de LED achterlichtunits hebben 
de kenmerkende C-vormige lichtsignatuur, 
waaraan alle nieuwe modellen van Renault 
zijn te herkennen.

Sterker geaccentueerd crossover-
design
Door de aanpassingen heeft de nieuwe Cap-
tur een nauwere uiterlijke verwantschap met 
zijn grotere broer, de Kadjar. De vorm van de 
grille sluit meer aan bij de andere crossovers 
van Renault. De voor- en achterbumper heb-

ben nieuwe skidplates om het avontuurlijke 
karakter van de Captur te onderstrepen. Er 
is keuze uit vier verschillende wieldesigns: 
twee 16-inch exemplaren en twee 17-inch 
wielen. Ook heeft de nieuwe Captur, afhan-
kelijk van de uitvoering, een glazen panora-
madak. Deze optie is enkel leverbaar in com-
binatie met two-tone configuraties.

Renault Captur ook als INITIALE 
PARIS uitvoering
De Renault Captur wordt tevens voor het 
eerst leverbaar als INITIALE PARIS. 

Rotterdam Alexander 
Koperstraat 16 
Tel: (010) 2071111  

Rotterdam Zuid 
Charloisse Lagedijk 946 
Tel: (010) 2404600  

Spijkenisse 
Groenoordweg 4
Tel: (0181) 611122  

Culemborg 
Ant. van Diemenstr. 40 
Tel: (0345) 545757  

Tiel 
Stephensonstraat 3 
Tel: (0344) 619663  

Waalwijk 
Van Andelstraat 3 
Tel: (0416) 650030  

Wijk bij Duurstede 
Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2A
Tel: (0343) 571286

Zaltbommel 
Van Voordenpark 18 
Tel: (0418) 576010  

Gorinchem 
Edisonweg 7 
Tel: (0183) 643300  
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De INITIALE PARIS uitvoering onderscheidt zich 
met een afwijkende grille met verchroomde de-
tails. Er is extra aandacht besteed aan de skid-
plates voor en achter, die voorzien zijn van een 
grijze afwerking. Aan beide kanten van de auto 
zijn verchroomde INITIALE PARIS badges te zien.
De INITIALE PARIS uitvoering is ook leverbaar in 
een reeks exclusieve kleuren, waaronder de nieu-
we Noir Améthyste en speciale 17-inch wielen. 
Verder zijn LED-knipperlichten standaard, even-
als de aanduiding INITIALE PARIS op de portie-
ren, de dorpels en de grille.

In het interieur heerst een onmiskenbaar luxe 
sfeer dankzij de Nappa-lederen bekleding en 
stuurwiel, verwarmbare stoelen, verchroomde ac-
centen, een lederen afwerking van het dashboard, 
aluminium pedalen en aluminium instaplijsten. 
Tot de standaarduitrusting behoren alle technie-
ken die beschikbaar zijn voor de Captur, waaron-
der Blind Spot Warning, Easy Park Assist, Renault 
Handsfree card. Ook het Bose® premium audio-
systeem en de nieuwste versie van omvangrijke  
multimedia- en navigatiesysteem Renault R-LINK 
is aanwezig.

De nieuwe Captur staat vanaf juni in de Renault 
showrooms van VKV.
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De Renault Mégane GT en Mégane GT Estate is te bestellen met de nieuwe 
ENERGY dCi 165 naast de bestaande ENERGY TCe 205. Deze krachtige en effici-
ente twin-turbo dieselmotor is standaard gekoppeld aan een zestraps EDC-au-
tomaat met dubbele koppeling. Dankzij de expertise van Renault Sport en het 
4CONTROL-onderstel met vierwielbesturing staan de Renault Mégane GT en 
GT Estate garant voor ongeëvenaard rijplezier, zoals de sportieve benzinever-
sies met ENERGY TCe 205 motor eerder al bewezen.

ENERGY dCi 165
De ENERGY dCi 165 dieselmotor is door Renault Sport onder handen genomen en 
levert nu 165 pk (121 kW) vermogen. Het maximumkoppel bedraagt 380 Nm bij 1.750 
t.p.m. Daarmee kan de bestuurder het uiterste vragen van de eveneens door Renault 
Sport ontwikkelde wielophanging en het 4CONTROL-onderstel, dat voor een veilig en 
dynamisch weggedrag zorgt op bochtige wegen. Honderd keer per seconde berekent 
het 4CONTROL-systeem de stuurhoek van de achterwielen en past die aan. Dat biedt 
extra stabiliteit op hogere snelheid en extra wendbaarheid als de bestuurder langza-
mer rijdt.

Veelzijdige, sportieve auto voor dagelijks gebruik
De Renault Mégane GT is als Hatchback én als Estate een opvallend veelzijdige en 
sportieve auto voor alledag. Het rijplezier dat de ENERGY dCi 165 biedt, gaat niet ten 
koste van het verbruik, dat volgens de NEDC-cyclus slechts 4,6 l/100 km bedraagt voor 
de Mégane GT en 4,7 l/100 km voor de Mégane GT Estate. De Renault Mégane GT en 
Mégane GT Estate met ENERGY dCi 165 dieselmotor zijn te bestellen bij VKV Renault.

lederen bekleding ‘Rivièra’ met keuze uit de kleuren zwart, 
grijs of bruin.
Daarnaast wordt de Renault Koleos ook aangeboden in de 
luxe uitvoering INITIALE PARIS. Deze versie is leverbaar 
in de exclusieve metaalkleur ’Noir Améthyste’ en komt met 
19-inch lichtmetalen wielen en Nappa-lederen bekleding in 
zwart of grijs. Verder is de INITIALE PARIS voorzien van een 
uitgebreide reeks veiiligheid- en assistentiesystemen, inclu-
sief Easy Park Assist en het state-of-the-art Bose® audiosys-
teem met twaalf high-end speakers.

Kopers in Nederland hebben keuze uit twee dieselmotoren: 
de Energy dCi 130 4x2 met handbediende zesversnellingsbak 
en de Energy dCi 175, leverbaar als 4x2 met X-Tronic auto-
maat of als 4x4 met X-Tronic automaat.

De Renault Koleos, onthuld in Peking in april 2016 en in-
middels te koop in Australië, Turkije, Azië, Golf-regio en 
een aantal Zuid-Amerikaanse landen, komt medio 2017 
op de Nederlandse markt. Hij combineert de robuuste 
uitstraling van een SUV met het comfort van een ruime 
sedan.

In Nederland wordt de Koleos leverbaar met een keuze van 
lederen en stoffen bekleding, aluminium dakrails, de Renault 
handsfree-card en achteruitrijcamera. De SUV is ook voorzien 
van het R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem met 8,7-
inch touchscreen, navigatiekaart Europa, Bluetooth, digitale 
radio en connectiviteit via Apple CarPlay en Android Auto™.

Het Intens uitrustingsniveau heeft standaard 18-inch licht-
metalen wielen, LED PURE VISION koplampen, optionele 

NIEUWE RENAULT KOLEOS KOMT 
NAAR NEDERLAND

NIEUWE RENAULT CAPTUR
Vervolg van pagina 1 >

RENAULT MÉGANE GT ENERGY DCI 165 LEVERBAAR



TWINGO IN EEN 
SPORTIEF JASJE: 
DE TWINGO GT 

Aan het begin van dit jaar heeft Renault het aanbod van 
de Kadjar verder uitgebreid met een krachtige benzi-
nevariant. De Kadjar met ENERGY TCe 165 motor is de 
krachtigste benzine uitvoering in de reeks en staat ga-
rant voor veel rijplezier en een hoog trekgewicht. 

De ENERGY TCe 165 is een efficiënte 1,6-liter turbobenzine-
motor met 165 pk (120 kW) vermogen en 240 Nm trekkracht. 
Daarmee combineert de Kadjar aansprekende prestaties met 
een maximaal toelaatbaar aanhangwagengewicht van 1.800 

kg, ofwel 300 kg meer dan de ENERGY TCe 130 – tot dusver 
de enige benzineversie in het aanbod.

De nieuwe benzinemotor is in de Renault Kadjar standaard 
gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 
Renault Kadjar ENERGY TCe 165 is te bestellen bij onze VKV 
Renault vestigingen. Hij is leverbaar in de uitvoeringen In-
tense en Bose, voor prijzen vanaf respectievelijk € 32.860 en 
€ 34.760 euro (consumentenadviesprijzen). 

RENAULT KADJAR LEVERBAAR 
MET NIEUWE ENERGY TCE 165 
BENZINEMOTOR
 

NIEUWE RENAULT KOLEOS KOMT 
NAAR NEDERLAND
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Bij de Renault Twingo denkt u waarschijnlijk 
niet direct aan een sportief model. Maar die is 
er wel degelijk! Renault introduceerde onlangs 
de Twingo GT, een ongekend sportieve stads-
auto. De combinatie van een driecilinder turbo-
benzinemotor, handgeschakelde versnellings- 
bak met aangepaste overbrengverhoudingen  
en achterwielaandrijving is uniek in het 
A-segment. 

Onmiskenbaar sportieve uitstraling
De Renault Twingo GT staat standaard op licht-
metalen 17” wielen, die hem een sportieve uit-
straling geven. De speciale striping, de luchtinlaat 
links achter in het zijscherm én de twee uitlaat-
pijpen accentueren die sportiviteit nog eens extra.
De Twingo GT is behalve in de nieuwe kleur Oran-
ge Piment (oranje), exclusief voor de Twingo GT, 
ook leverbaar in de kleuren Gris Lunaire (grijs), 
Noir Etoilé (zwart) en Blanc Glacier (wit). De uit-
rusting is zeer compleet, met standaard elektro-
nisch geregelde airconditioning, parkeersensoren 
achter, mistlampen met actieve bochtverlichting 
en een regen- en lichtsensor. Het interieur is af-
gewerkt met oranje details, instaplijsten met 
Renault Sport-logo, aluminium pedalen en een 
met leder afgewerkte versnellingspook.

Meer vermogen en rijplezier
Renault Sport speelde een actieve rol bij de ont-
wikkeling van de Twingo GT. Een Energy TCe 
turbobenzinemotor 898 cm3 zorgt voor de aan-
drijving. De turbo, het inlaattraject, het motor-
management, de benzine- en de waterpomp zijn 
aangepast voor extra vermogen. De driecilin-
dermotor levert 81 kW/110 pk vermogen en 170 
Nm trekkracht. De aangepaste handgeschakelde 
transmissie draagt bij aan het sportieve karakter 
van de Twingo GT. De acceleratie vanuit stilstand 
naar 100 km/uur vergt slechts 9,6 seconden en de 
topsnelheid van de Twingo GT ligt op 182 km/uur.

Om de berijder optimaal en veilig te laten ge-
nieten van de Twingo GT heeft Renault Sport de 
wielophanging verlaagd en voorzien van specifie-
ke vering en demping. Verder zijn de elektronische 
stabiliteitscontrole en de tractiecontrole aange-
past. Het resultaat is een scherp rijgedrag en een 
directe besturing voor extra rijplezier. 

RENAULT MÉGANE GT ENERGY DCI 165 LEVERBAAR



Met de nieuwe Z.E. 40-batterij heeft de ZOE een actiera-
dius die twee keer zo groot is dan bij de introductie: 400 
km volgens de NEDC5-testcyclus. Dat komt in de prak-
tijk neer op een actieradius van 300 km in stedelijke ge-
bieden. De grotere actieradius ruimt hiermee een grote 
barrière voor de aankoop van een elektrische auto uit de 
weg. ZOE-rijders hoeven zich niet te bekommeren over 
het opladen van de batterij en kunnen de auto gebruiken 
voor ritten over langere afstanden.

De ZOE was voor kortere ritten altijd al een goed alternatief 
voor een auto met een verbrandingsmotor. Sterker nog: de 
gemiddelde lengte van 80% van de dagelijkse ritten in Europa 
bedraagt minder dan 60 km. 
l Voor dit soort gebruik hoeven ZOE-rijders de batterij nu 
 nog maar half zo vaak op te laden als voorheen, doordat  
 de actieradius verdubbeld is. Dat betekent dat één enkele 
 batterijlading voldoende is voor bijvoorbeeld de hele werk- 
 week.
l ZOE-rijders kunnen nu verder reizen en hoeven zich geen 
 zorgen te maken over ongeplande ritten.
l ZOE-rijders kunnen nu twee keer zo ver rijden op een 
 opgeladen batterij. Dat betekent bijvoorbeeld spontaan  
 een weekendje weg met de ZOE zonder onderweg de batte- 
 rij opladen.

Elektrisch rijden: grote financiële voordelen
Door volledig elektrisch aangedreven voertuigen te ontwik-
kelen, opent Renault een nieuwe markt voor de auto-indus-
trie terwijl het tegelijkertijd nieuwe technologie toegankelijk 
en betaalbaar maakt voor een groot publiek. De volgende 
fiscale voordelen zijn van toepassing op de Renault ZOE en 
gelden tot en met in elk geval 2020: bijtelling van 4%, BMP 
én Motorrijtuigenbelasting beide € 0.

RENAULT VOORZIET 
DE ZOE VAN DE NIEUWE 
Z.E. 40-BATTERIJ: 
NU 400 KM NEDC. 
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De prijs van 1 kWh ligt rond de 22 cent bij thuisladen. Uit-
gaande van 10 kilometer rijden per kW, komt dat neer op 2,2 
cent aan energiekosten per kilometer. Bij 8 kilometer op een 
kW komt de prijs op 2,75 cent per kilometer.

Door het lage bijtellingstarief van 4% betaalt u als leaserij-
der slechts een bedrag vanaf € 43 per maand afhankelijk van 
de gekozen uitrusting en opties. Voor een benzine- of diesel-
auto uit dezelfde prijscategorie bedraagt de netto bijtelling  
€187 (o.b.v. 22% bijtelling). Bedrijven en ZZP’ers kunnen 
daarnaast gebruikmaken van diverse investeringsregelingen: 
de MIA (Milieu-investeringsaftrek). In dat geval kan 36% van 
de investering worden opgevoerd als aftrekpost voor de winst.

Batterij huren of kopen?
Naast batterijhuur is het nu ook mogelijk om de batterij aan 
te schaffen door te kiezen voor batterijkoop. Bij batterijhuur 
is de aanschafprijs van de auto lager en heeft u als eigenaar 
maximale gemoedrust. Naast batterijhuur kunt u ook kiezen 
voor batterijkoop. Hiermee wordt vooral beantwoord aan de 
wens vanuit de zakelijke klantgroep. Hiernaast een overzicht 
van de voordelen van huren en kopen.
 

Tijdens de Autosalon van Genéve presenteerde Renault de ZOE e-Sport Concept en onder-
streept hiermee de voortrekkersrol van het merk in de voortdurende ontwikkeling van elek-
trische voertuigen. De ZOE e-Sport Concept is gebouwd op het platform van de ZOE en om-
gebouwd tot raceauto met behulp van de grote hoeveelheid kennis en ervaring van Groupe 
Renault na drie jaar in het FIA Formula E kampioenschap: een raceklasse met elektrische 
eenzitters. De Formula E wint sterk aan populariteit door de races op straatcircuits in grote 
steden en maakt het voor het grote publiek toegankelijk om high-performance elektrische 
raceauto’s te zien strijden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over elektrisch 
rijden, bijvoorbeeld over het laden, laadpalen of subsidies. 
Neem dan contact op met één van onze Z.E. specialisten via 
info@vkvgroep.nl 

Batterij huren
U betaalt alleen voor wat u nodig heeft: het tarief van de 
batterijhuur is afgestemd op uw persoonlijke behoeften

U bent altijd verzekerd van een goedlopende batterij: 
bij minder dan 75% capaciteit wordt deze gerepareerd of 
vervangen

Zorgeloos rijden: gratis volledige Renault Route service en 
Renault biedt u een mobiliteitsoplossing als de auto niet 
meer kan rijden

Bij verkoop kan het batterijhuurcontract eenvoudig en zonder 
kosten worden overgedragen aan een andere partij

Batterij kopen

U betaalt de aanschafprijs van de auto inclusief de batterij, 
zonder maandelijkse verplichtingen voor de batterijhuur

U bent niet gebonden aan een maximaal aantal kilometers in 
een batterijhuur contract

Garantieduur batterij: 8 jaar of 160.000 km (hetgeen het eerst 
wordt bereikt. Dit is inclusief de prestatie van de batterij van 
minimaal 66% van de originele capaciteit)

De Renault ZOE e-sport Concept



len bent gewaarschuwd, na 15 seconden uit. 
De technieken die Renault nu implementeert 
zijn de eerste stappen richting autonoom  
rijden.

Vermoeidheidsdetectie: de nieuwe 
Scénic zorgt voor u

Tijdens een lange rit is het belangrijk om 
voldoende rust te nemen. De vermoeidheids-
detectie in de nieuwe Scénic helpt u hierbij. 
Gedurende de eerste 10 minuten van de rit 
wordt uw rijstijl geanalyseerd. Zodra ver-
moeidheidsgerelateerde kenmerken worden 
gedetecteerd, krijgt u een waarschuwing. 
Wellicht is het tijd om even een kopje koffie 
te drinken? 

Ontspannen rijden in de nieuwe (Grand) 
Scénic
Naast het Active Emergency Breaking Sys-
tem, de Lane Keep Assist en de vermoeid-
heidsdetectie kent de nieuwe Scénic nog 
meer veiligheidskenmerken, zoals Adaptive 
Cruise Control en Lane Departure Warning. 
De (Grand) Scénic is standaard uitgerust met 
innovatieve technologie die u normaal ge-
sproken pas in een hoger segment kan ver-
wachten. Bent u nieuwsgierig geworden hoe 
ontspannen de (Grand) Scénic rijdt of wilt u 
meer weten over de Scénic? Kom dan langs 
in één van onze Renault showrooms voor een 
proefrit en een uitgebreide uitleg. 

gedetecteerd. Zo worden geparkeerde auto’s 
die langs de kant van de weg staan bijvoor-
beeld genegeerd.

Binnen het detectiesysteem wordt de afstand 
tot het object, zoals een auto of persoon, 
ingedeeld in drie zones. Als er na de eerste 
groene zone niet of te weinig wordt geremd, 
neemt het systeem de rem-ingreep over. De 
kracht van de rem-ingreep is afhankelijk van 
de snelheid van de auto en de afstand tot het 
object. Als de bestuurder reageert op het ob-
ject dat het systeem heeft gelokaliseerd, remt 
de nieuwe Scénic mee met +30% remkracht. 
Reageert de bestuurder niet? Dan remt het 
systeem met 3, 6 of zelfs 10 m/s tot stilstand. 
Dankzij deze innovatie worden auto’s steeds 
veiliger en gebeuren er minder ongelukken.

LKA: de nieuwe Scénic stuurt met 
u mee

Rijdt u langere tijd rechtdoor op dezelfde rij-
baan op de snelweg? Dankzij de Lane Keep 
Assist (LKA) verlaat u dan niet ongewenst de 
rijbaan. Dit systeem wordt geactiveerd vanaf 
een snelheid van 70 km/h en zorgt ervoor dat 
wanneer u zonder te sturen de wegmarke-
ring overschrijdt, bijsturen wordt ingescha-
keld zodat u op de rijbaan blijft. Dit betekent 
overigens niet dat u het sturen aan de auto 
kunt overlaten en zelf iets anders kunt gaan 
doen. Zonder stuurcorrectie schakelt de LKA, 
uiteraard nadat u met licht- en geluidssigna-

RENAULT 
SPORT 
FORMULA 
ONE 
TEAM

Het Renault Sport Formula One Team 
lanceerde afgelopen februari de nieuwe 
F1-bolide voor 2017 op een internatio-
naal media-event in Londen. Tijdens de 
presentatie ging ook extra aandacht uit 
naar nieuwe partners en sponsors, waar-
onder BP, Castrol en MAPFRE, evenals de 
nieuwe merkidentiteit van Renault Sport 
die ontworpen is om de band tussen 
Renault Sport Racing en Renault Sports 
Cars te versterken.

De R.S.17 wordt aangedreven door de nieu-
we R.E.17-powerunit van Renault Sport 
Racing en deelt geen onderdelen met de 
R.S.16. Het team heeft de nieuwe F1-auto 
geheel opnieuw ontwikkeld vanaf een blan-
co vel papier om te voldoen aan de nieuwe 
reglementen voor het 2017-seizoen. Het is 

bovendien de eerste F1-auto die van meet 
af aan ontworpen is door Renault Sport Ra-
cing, gevestigd in het Engelse Enstone en in 
het Franse Viry-Châtillon.

De presentatie van de nieuwe Formule 
1-auto in Londen was ook een bijzonder 
moment voor het Nederlandse racetalent 
Jarno Opmeer (16). Het werd bekend dat 
hij met ingang van dit seizoen toetreedt tot 
de Renault Sport Academy, het juniorpro-
gramma van het Renault Sport Formula One 
Team, dat hem ondersteunt op weg naar ho-
gere raceklassen. Opmeer rijdt komend sei-
zoen in de Eurocup Formule Renault 2.0 en 
krijgt op fysiek gebied volledige begeleiding 
bij Renault Sport Racing in Enstone.

INFINITI technisch partner 
Sinds 2016 is INFINITI technisch partner 
van het Renault Formula One Team. IN-
FINITI begon met zijn Formula One be-
trokkenheid in 2011 als partner van het 
Red Bull Racing team en uitgegroeid tot 
de hoofdsponsor van het team met ingang 
van het seizoen 2013. Voortbouwend op 
deze ervaring, nam INFINITI vorig jaar de 
logische volgende stap voor het vormen 
van een technische samenwerking met de 
Renault Sport Formula One team geba-
seerd op een vijfjarenplan. Door gebruik te 
maken van haar expertise in de prestaties 
hybrides, zal INFINITI technisch bijdra-
gen aan de Renault Energy F1 Power Unit 
Energy Recovery System (ERS), die twee 
motor generator eenheden, de MGU-H en 
MGU-K, en een batterij bevat.
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Heeft u de nieuwe Scénic al in de showroom 
gezien? De vierde generatie staat sinds 
eind vorig jaar bij ons in de showrooms. 
De Grand Scénic volgde aan het begin van 
dit jaar. Het nieuwe design ten opzicht van 
de vorige versies valt direct op wanneer u 
de Scénic ziet. Maar niet alleen het design 
is vernieuwd. De nieuwe Scénic (en Grand 
Scénic) is nu standaard uitgerust met in-
novatieve veiligheidssystemen, waardoor 
deze met u mee remt, mee stuurt en voor u 
zorgt. Dat is ontspannen rijden! 

AEBS: de nieuwe Scénic remt met 
u mee

De nieuwe Scénic heeft de maximale Euro 
NCAP-score van vijf sterren. Eén van de 
voorwaarden van Euro NCAP is het Active 
Emergency Breaking System (AEBS). Dit sys-
teem helpt u – indien nodig – met remmen. 
Hoe dit precies werkt? Sensoren in de nieu-
we Scénic meten en anticiperen op wat er 
op en om de rijbaan gebeurt. Deze sensoren 
zitten in het Advanced Vision systeem, een 
radar-camera in de achteruitkijkspiegel met 
een bereik tot 200 meter. De Advanced Visi-
on lokaliseert komende objecten, analyseert 

hun beweging en anticipeert hier vervolgens 
op. Met een hoge snelheid detecteert het 
systeem bewegende objecten recht voor de 
auto. Met een lagere snelheid tussen de 7 en 
60 km/h detecteert het systeem ook objecten 
aan de zijkant van de auto. Dit kunnen moge-
lijk fietsers of voetganger zijn die oversteken. 
Stilstaande objecten worden overigens niet 

DRIE VEILIGHEIDSSYSTEMEN IN DE NIEUWE RENAULT SCÉNIC WAAR 
U MEER OVER 
WILT WETEN
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Aan het begin van het jaar presenteerde 
Renault twee nieuwe, 100% elektrisch 
aangedreven bedrijfswagens op de Auto-
salon van Brussel. Hiermee komt het aan-
bod van elektrische bedrijfswagens op 3: 
de Twizy Cargo, de nieuwe Kangoo Z.E. en 
de Master Z.E.

Renault Kangoo Z.E.
De Kangoo Z.E. is al zes jaar de bestverkochte 
compacte, elektrisch aangedreven bedrijfs-
wagen van Europa, met al meer dan 25.000 
verkochte exemplaren sinds de introductie 
in 2011. De nieuwe Kangoo Z.E. is nu voor-
zien van een nieuwe batterij en een nieuwe 
elektromotor. Daarmee biedt hij een actie-
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NIEUW: DACIA LOGAN MCV SÉRIE LIMITÉE STEPWAY
Dacia introduceert de Logan MCV als Série Limitée 
Stepway. Deze speciale versie van de Logan MCV on-
derscheidt zich met stoere designkenmerken en een 
grotere bodemvrijheid. Verder heeft deze uitvoering 
een extra riante uitrusting voor een zeer aantrekke-
lijke prijs vanaf € 16.880 (consumentenadviesprijs). 
De Logan MCV Série Limitée Stepway is sinds april te 
bestellen en staat eind mei in onze Dacia showrooms.

De Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway heeft onder 
meer standaard airconditioning, cruisecontrol, parkeer-
sensoren achter, elektrisch te bedienen ruiten voor én 
achter, Hill-Start Assist, een met leder bekleed stuurwiel 

en het MEDIA NAV multimedia- en navigatiesysteem met 
7” touchscreen inclusief DAB+. Het interieur kenmerkt zich 
door koperkleurige accenten rond de ventilatieroosters, op 
de middenconsole en in de stoelbekleding.
Het vernieuwde interieur van de Dacia Logan MCV is fris 
en biedt meer comfort dankzij de verbeterde ergonomie. De 
knoppen van de elektrisch bedienbare ruiten bevinden zich 
nu in de deurpanelen, de auto is voorzien van one-touch 
richtingaanwijzers en verlichting in het dashboardkastje, de 
neerklapbare armsteun is geïntegreerd in de bestuurders-
stoel.
 
Verfraaid uiterlijk 
De nieuwe Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway onder-
scheidt zich uiterlijk verder met een unieke badge op de zij-

kanten en door de zwarte zijskirts en wielkastverbreders. De 
buitenspiegelkappen en dakrails zijn uitgevoerd in de kleur 
Dark Metal. De bumpers zijn tweekleurig en aan de achterzij-
de monteert Dacia een satijnglanzend chroomkleurige skid-
plate. De fraaie 16” Bayadere-designwielen in de kleur Dark 
Metal én de Stepway-striping maken de stoere uitstraling 
compleet.
 
Speciale introductiekleuren
Bij de introductie van de nieuwe Logan MCV Série Limitée 
Stepway zijn er, naast de huidige kleuren, drie speciale car-
rosseriekleuren leverbaar: Brun Vision, Gris Islande en Bleu 
d’Azurite.
 
Efficiënte aandrijving 
Ook de Série Limitée Stepway-uitvoering van de Logan MCV 
biedt keuze uit benzine- en dieselmotoren. De TCe 90-ben-
zinemotor met Stop & Start verbruikt met zowel de hand-
geschakelde vijfversnellingsbak als met de geautomatiseerde 
Easy-R-transmissie slechts 5,1 l/100 km*. De CO2-emissie 
komt uit op 115 resp. 114 g/km. De dCi 90-dieselversie – 
eveneens met Stop & Start en een handgeschakelde vijfver-
snellingsbak – laat een verbruik van 3,9 l/100 km* en een 
CO2-uitstoot van 100 g/km noteren.

*onder voorbehoud van definitieve homologatie

radius van 270 kilometer (volgens NEDC), 
ofwel 100 kilometer meer dan voorheen. De 
nieuwe Kangoo Z.E. is vanaf de zomer van 
2017 leverbaar in Nederland.

De nieuwe Kangoo Z.E. is leverbaar in dezelf-
de carrosserievarianten, uitrustingsniveaus 
en opties als de huidige Kangoo Z.E. en Kan-
goo Z.E. Maxi. (twee lengten: 4,28 en 4,66 
meter en twee of vijf zitplaatsen). Ook het 
laadvolume van 3 tot 4,6 m3 en laadvermo-
gen van 650 kg zijn hetzelfde. Er zijn allerlei 
op- en ombouwmogelijkheden voor diverse 
zakelijke doelgroepen (koelwagen, ambulan-
ce, pick-up etc.). Tevens is het weggedrag zo 
soepel als je van een elektrisch aangedreven 

auto verwacht, met het gemak van een auto-
matische transmissie.

De nieuwe Kangoo Z.E. is voorzien van be-
langrijke innovaties, zoals een nieuwe bat-
terij, een nieuwe elektromotor, een nieuwe 
sterkere lader, een warmtepomp in het airco-
systeem en nieuwe connected-diensten. De 
nieuwe Kangoo Z.E. biedt een grotere actie-
radius dan alle andere elektrisch aangedre-
ven lichte bedrijfswagens.

Renault Master Z.E.
In het segment van de grote bedrijfswagens 
is het aanbod van volledig elektrische voer-
tuigen nogal beperkt. Met de Master Z.E. 
bouwt Renault Pro+ verder op zijn expertise 
en leidende positie op het gebied van elek-
trisch aangedreven auto’s. De Renault Master 
is een grote bedrijfswagen met een expres-
sief design. Hij oogst veel lof voor zijn dy-
namische weggedrag en behoort tot de best- 
verkochte grote bedrijfswagens in Europa. 

NIEUWE RENAULT KANGOO Z.E 
EN NIEUWE MASTER Z.E. 

100% ELEKTRISCH: 

De Master is eenvoudig te beladen en biedt 
overvloedige binnenruimte, een uitstekende 
ergonomie en uitgebreide actieve en passie-
ve veiligheidsvoorzieningen. Het resultaat 
is een grote bedrijfswagen met een laadver-
mogen, actieradius en laadtijd die hem uiter-
mate geschikt maken voor het gebruik in de 
stad.

De Renault Master Z.E. is niet zomaar een 
modelvariant, maar een reeks bedrijfswa-
gens die voldoet aan de meest uiteenlopende 
eisen van de gebruikers. De Master Z.E. is er 
in vier versies, drie lengten en twee hoogten 
(L1H1, L2H2 en L3H2 en L3 Platform Cabi-
ne voor ombouw). De Master Z.E. verschijnt 
tegen het einde van 2017 op de Nederlandse 
markt.

Onze bedrijfswagenspecialisten vertellen u 
graag meer over onze (elektrische) bedrijfs-
wagens. 



middels de VKV Groep. Ook bij de VKV Groep 
is Tom nog steeds verantwoordelijk voor de 
inkoop van onderdelen, accessoires en het be-
heer van alle magazijnen. 
In maart jongstleden was Tom officieel 50 
jaar werkzaam voor de Renault organisatie. 
Een bijzonder moment, want hoeveel mensen 
werken er 50 jaar in dezelfde organisatie. Ze-
ker in de huidige tijd van flexibele contracten, 
zzp’ers en ‘jobhoppen’ is dit een zeldzaam-
heid. De directie heeft er een gezellig en lek-
ker etentje aan gewijd met Tom en zijn vrouw 
Elly en ook op deze plek willen wij Tom van 
harte feliciteren met deze mijlpaal!

Renault Laguna met 562.549 
kilometer op de teller

Iedere klant en iedere aflevering heeft zo zijn 
eigen verhaal. Sommige verhalen zijn zo leuk 
dat we ze bijvoorbeeld op Facebook delen. En 
soms heb je een aflevering dat uiteindelijk een 
nog leuker verhaal wordt. Het verhaal van deze 
Renault Laguna is er zo één.

Het begon allemaal met de meneer en me-
vrouw Jager uit Culemborg. Vorige jaar be-
haalde hun Renault Laguna de mijlpaal van 
500.000 kilometer. Dit soort kilometerstanden 
zien we op zich wel vaker bij VKV, maar over 
het algemeen betreft het dan bedrijfswagens 
en zeker geen Renault Laguna uit 2006. Hoe-
wel dit een mooie en fijn rijdende auto was 
destijds, staat deze generatie Laguna’s helaas 
bekend om hun vele storingen. Maar niet bij 
deze Laguna. Veertien jaar lang is er met veel 
plezier gereden in deze Laguna, zonder al te 
veel extra kosten naast het gebruikelijke on-
derhoud. In januari van dit jaar is de Laguna 
ingeruild - met de exacte kilometerstand van 
562.549 - voor een Renault Talisman Estate, 
de opvolger van de Laguna. Een leuk moment 
voor een paar korte vragen aan meneer en me-
vrouw Jager.

Hoe zijn jullie bij VKV terecht gekomen? 
Toen we in 2003 een Renault Laguna wilden 
kopen, zijn we naar VKV Culemborg gegaan. Wij 
zijn zelf woonachtig in Culemborg en VKV is de 
Renault dealer van Culemborg. Voor ons een vrij 
logische keuze. 

Welk cijfer zal u ons geven? 
VKV Culemborg verdient zeker een 8!
  
Dat is een mooi cijfer! Kunt u dit cijfer toe-
lichten? 
VKV Culemborg is een betrouwbare garage die 
met de klant meedenkt en altijd met een goede 
oplossing komt. Wanneer er een probleem met de 
auto is, vind je altijd onmiddellijk een luisterend 
oor en wordt er direct een oplossing gezocht en 
gevonden.

Heeft u een voorbeeld van zo’n probleem? 
Een aantal jaren geleden hadden wij problemen 
met de trekkracht van de auto. Dat probleem bleef 
maar terug komen en is zelfs behandeld door 
Renault Nederland en volgens mij zelfs Renault 
Frankrijk, zonder dat er een oplossing kwam. Ge-
lukkig heeft VKV Culemborg net zo lang doorge-
zocht totdat we een goede oplossing hadden.
  
Wat zijn onze kwaliteiten? 
Je komt bij VKV Culemborg nooit voor financiële 
verrassingen te staan. Ze komen hun afspraken na 
en voor alle vragen wordt een antwoord gezocht. 
Uiteraard hebben wij onze nieuwe auto ook weer 
gekocht bij VKV Culemborg, deze keer een Renault 
Talisman Estate.

Klokje rond
Voor VKV Culemborg hield het verhaal van de 
Renault Laguna niet op na het inruilen. Het is 
best bijzonder dat de Laguna deze kilometer-
stand heeft behaald en dat vraagt om een ludie-
ke actie dacht verkoper Maurice Pouderoyen. Hij 
meldde de auto aan voor het item “Klokje rond” 
van AutoWeek. In dit item neemt AutoWeek au-
to’s onder de loep die minimaal 100.000 kilo-
meter gelopen hebben. Zij onderwerpen de auto 
aan een grondige inspectiebeurt. Best spannend 
natuurlijk, want de auto is altijd in onderhoud 
geweest bij VKV Culemborg. Gelukkig kunnen 
de heren van VKV Culemborg trots zijn met on-
derstaande conclusie. 

Conclusie van in de Autoweek:
“Het is een heel spannende auto om te keuren, 
maar tijdens het rijden had ik al door dat het best 
een goed exemplaar is. De proefrit viel honderd 
procent mee. Wel hebben we wat gebreken gecon-
stateerd, maar er zit zeker niets ernstigs bij.”

Het hele rapport is na te lezen in AutoWeek 8 
en de video is online te bekijken op de website 
van AutoWeek.

De geur van asfalt en banden
Vorig jaar ging ik samen met mijn zoon van 11 jaar naar de Formule 
1 Grand Prix op de Hockenheimring in Duitsland. Zo’n Formule 1 GP 
is iets heel bijzonders, de massa’s supporters, de helikopters die af 
en aan vliegen en niet te vergeten de heerlijke geur van het asfalt 
en banden. Wij waren daar voor Max Verstappen en met onze aan-
moedigingen zou hij zeker hoog gaan eindigen. Ik had een beetje 
wedstrijdspanning. Als u nooit bij een Formule 1 wedstrijd bent ge-
weest, kunt u zich deze emotie waarschijnlijk moeilijk voorstellen. 

Net voor de start voel ik mijn hartslag stijgen, kippenvel en dan… groen licht! 
Even hou ik mijn adem in of Max heelhuids door de eerste bocht komt. Pas 
wanneer de bolides uit het zicht zijn, neem ik weer even plaats op het onge-
makkelijke zitje op de tribune, om vervolgens ruim voordat Max het rechte stuk 
op komt weer te gaan staan met de handen hoog in de lucht. Alsof hij dan nog 
beter zijn best zou gaan doen. Max eindigde deze wedstrijd als derde, net achter 
zijn collega Daniel Ricciardo. Direct na de race, nog voordat ik het in de gaten 
had, stond mijn zoon op het asfalt en spoedde zich naar het podium. Max moest 
weten dat wij er waren!  

Het beste team
Max stond die dag in het middelpunt van de belangstelling. Toch had Max niet 
zo’n goede prestatie kunnen leveren, wanneer hij geen top team achter zich had 
gehad. Denk hierbij aan engineers, ontwerpers en aerodynamica specialisten. 
U heeft het wellicht niet direct in de gaten wanneer u uw auto bij VKV brengt 
voor onderhoud of reparatie, maar ook bij VKV staat er een compleet team voor 
u klaar. U heeft vaak maar met één of twee mensen contact, maar ook achter de 
schermen werkt een team van experts. Dit team is goed opgeleid en heeft tot 
doel de door u gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Op een gemiddelde 
dag behandelen onze monteurs met elkaar zo’n 400 verschillende auto’s. Deze 
doorgangen, zoals wij ze noemen, worden zorgvuldig door ons service adviseurs 
voorbereid, tevens zorgen onze magazijnmedewerkers dat er per doorgang de 
juiste onderdelen voorradig zijn.  Als je dan als team niet goed op elkaar bent 
ingespeeld, kennis deelt en samenwerkt, kun je niet winnen. 

Winnen
Het grote verschil ten opzichte van een Formule 1 wedstrijd is dat wij niet win-
nen door als eerste de finishvlag te passeren. Nee, wij winnen alleen wanneer u 
helemaal tevreden bent over de uitgevoerde werkzaamheden en de geleverde 
service! Natuurlijk winnen we niet altijd en zijn we blij met de feedback die u 
ons geeft in de diverse tevredenheidsenquêtes. Deze feedback gebruiken wij in 
onze teambesprekingen, zodat we de volgende keer dat u komt wel als winnaar 
de finishvlag passeren.

Huibert van Zanten
Directeur Aftersales 
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Tom van der Knoop verloor zijn hart aan au-
to’s op het circuit van Zandvoort en zei in 
1967 zijn beroep als bakker vaarwel. Zijn car-
rière in de Renault organisatie begon als ma-
gazijnmedewerker bij Kreisel autobedrijven in 
Rotterdam. Na eerst nog zijn militaire dienst-
plicht te vervullen, kreeg hij al snel de kans 
om aan de slag te gaan als Parts Manager van 
de hoofdvestiging. 

Tom werkte ruim 26 jaar bij Kreisel autobe-
drijven. Na het faillissement in 1993, maakte 
het bedrijf  een doorstart met Renault Rotter-
dam. In 2006 werd Renault Rotterdam over-
genomen door Van Kerkhof & Visscher, in-

Jubilaris Tom van der Knoop: 50 jaar werkzaam voor Renault
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VERKOPER 
BIJ DE VKV GROEP 

Dit is een vraag die wij regelmatig krijgen. Waarom de keuze 
voor sport sponsoring? De reden hiervoor is eigenlijk redelijk 
voor de hand liggend. Het sluit aan bij de kern van ons bedrijf 
als sportieve dealer en dit willen we graag uitdragen. Zo hebben 
we een Nissan High Performance Center in Amsterdam en als 
enige in Nederland een Renault Sport Experience Center. Bo-
vendien hebben we bij VKV een exclusief label, By E-motions, 
waarmee we auto’s zowel optisch als technisch kunnen laten 
personaliseren. Een van de paradepaardjes van dit label is onze 
Renault Mégane RS by E-motions, die de strijd aan kan met mo-
derne supercars! Sportiviteit zit dan ook in de genen van VKV 
en dit is ook terug te zien in onze keuzes op het gebied van 
sponsoring. Hieronder lichten we graag 3 van onze sportieve 
samenwerkingen van dit jaar toe. 

Autosport talent Richard Verschoor
De VKV Groep steunt wederom een groot autosport talent op 
weg naar de Formule 1. De 16-jarige Richard Verschoor komt 
dit seizoen uit in de Formule Renault 2.0 en zal dat doen in een 
door Red Bull kleuren gekenmerkte auto waar nu dus ook het 
VKV Groep logo op te zien is. Al van jongs af aan is Richard aan 
het racen. Hij begon in de karts en won daar vele prijzen. Vorig 
jaar maakte hij de overstap naar het racen in Formule auto’s.  
Richard maakte zijn debuut in het SMP Formule 4 kampioen-
schap tijdens de race voorafgaand aan de Formule 1 GP in Sochi. 
Daar maakte hij zoveel indruk dat Dr. Helmut Marko, baas van 
het Red Bull Junior Team, hem direct opnam in de Red Bull fa-
milie. Dit seizoen zal het Nederlandse racetalent uitkomen voor 
het team van MP Motorsport.

Marketing manager Arjan Roor van de VKV Groep: “de match tus-
sen VKV en Richard Verschoor is een logische als je kijkt naar eerde-
re en huidige samenwerkingen. Zo sponsorden we Max Verstappen 
al op zijn weg naar de Formule 1 en maakte Verstappen zijn eerste 
Formule 1 meters in de binnenstad van Rotterdam tijdens VKV City 
Racing. Daarnaast is het vinden, ondersteunen en ontwikkelen van 
talent één van de speerpunten van ons bedrijf. Bovendien wil de 
VKV Groep zichzelf net als Richard Verschoor blijven verbeteren en 
kansen pakken wanneer deze zich voordoen.”

Voetbalclub Sparta Rotterdam
De VKV Groep is Official Business Partner van Sparta Rotterdam. 
De spelers en staf van de Kasteelclub rijden al enkele jaren ex-
clusief in Renault modellen. Hiernaast zijn we als VKV Groep 
zichtbaar tijdens wedstrijddagen en organiseren we samen di-
verse evenementen door het jaar heen, zoals een netwerkdagen 
en een golfdag. 

Bovendien hebben we voor iedere thuiswedstrijd kaarten be-
schikbaar, waarmee we collega’s en relaties blij mogen maken. 
Wilt u ook een keer een wedstrijd bijwonen op het Kasteel? 
Stuur dan een mailtje naar marketing@vkvgroep.nl en bekijken 
we de mogelijkheden. 

Certainty Racing Team
Certainty Racing Team heeft heel veel ervaring in de diverse 
Renault Clio Cups. Teameigenaar Dillon Koster reed al in 2003 
in de toenmalige Clio Cup. Het team is al jarenlang actief in de 
merkencup en heeft al twee Clio-kampioenschappen behaald. 

Foto: Patrick Tukker, www.ptp-pro.nl

Waarom doet 
VKV aan sport 
sponsoring? 

Het team van Certainty Ra-
cing komt momenteel uit in 
de Renault Clio Cup Benelux 
en de Clio Cup Central Euro-
pe. Sinds enkele jaren rijdt het 
team met logo’s van de VKV 
Groep op hun auto’s. Maar de 
samenwerking gaat veel ver-
der… Zo hebben monteurs van 
VKV de mogelijkheid om mee 
te kijken in de wereld van de 
racerij, kunnen klanten ken-
nismaken met de autosport 

en kunnen we gebruik maken van rijvaardigheidstrainingen van 
het team. 

Lokale betrokkenheid
Naast de grotere samenwerkingen, zijn we ook betrokken bij 
lokale doelen, evenementen en verenigingen. Voorbeelden hier-
van zijn de Kleuver Copa (voetbaltoernooi) in Tiel, Golf bij Duur-
stede in Wijk bij Duurstede en het autocrossteam Molenaar uit 
Culemborg. Hiernaast ondersteunen we ook enkele relaties met 
sportieve activiteiten zoals de Roparun en de Alpe d’HuZes. 

De Nissan showroom van VKV Rotterdam is 
onze eerste showroom die is aangepast naar 
het nieuwe Nissan Retail Concept. De uitstra-
ling die hoort bij het concept zal de komende 
jaren bij alle Nissan-dealers in Europa toege-
past worden.

De verandering ten opzichte van de eerdere 
Nissan store is groot. Opvallend zijn de grote 
beeldschermen die aan de aan de muren han-
gen en zijn verwerkt in de tafels. De beeld-
schermen worden automatisch voorzien van 
het laatste Nissan nieuws over acties en mo-
dellen. Uniek en onderscheidend van de Nissan 
Store is de informatiering bij binnenkomst. De 
rode lampen zorgen voor sfeer in de ruimte, 
maar in de afleverruimte is hier bewust niet 

Nissan retail concept bij VKV Nissan
voor gekozen. Hier hangt een speciaal frame 
met licht, zodat uw nieuwe Nissan het best tot 
zijn recht komt bij aflevering. 

Leon van der Spek (Salesmanager VKV Nissan 
Rotterdam) geeft aan dat de huidige showroom 
een verlengde is van website en de online uit-
straling van Nissan tastbaar wordt op deze 
manier. 

Kom langs in de Nissan showroom van VKV 
Rotterdam (Koperstraat 18) en ervaar de ver-
anderingen zelf!

De komende tijd zullen diverse andere VKV vesti-
gingen gemoderniseerd worden.

Ruim 800.000 bezoekers per jaar…

 
Dat is het aantal keer dat onze website in 
het afgelopen jaar is bezocht. Dit aantal 
is nog steeds groeiende en daarom is het 
voor ons ontzettend belangrijk dat wij 
de mensen die onze website bezoeken zo 
goed mogelijk helpen. Onze website is in-
middels onze belangrijkste showroom en 
deze wordt dan ook continu geoptimali-
seerd.

Een voorbeeld hiervan is dat we tot 23 uur 
’s avonds bereikbaar zijn via de chatfunctie 
op onze site. Hierdoor kunt u toch nog bui-
ten onze gebruikelijke openingstijden gehol-
pen worden wanneer u vragen heeft. Andere 
verbeteringen van de laatste maanden zijn 
bijvoorbeeld het optimaliseren van de ge-
bruikerservaring van smartphone gebruikers. 
Steeds meer mensen gebruiken hun smartp-
hone om informatie op onze website te zoe-
ken. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat 
deze bezoekers de door hun gewenste infor-

matie overzichtelijk, snel en compleet gepre-
senteerd krijgen. Het scherm van de smart- 
phone bezoekers is immers stukken kleiner 
dan bij iemand die de site via de laptop be-
kijkt. Daarom wordt onze site automatisch 
aangepast op het scherm van de bezoeker. 
Misschien niet de spannendste verbetering, 
maar wel een hele fijne wanneer u onze site 
op uw smartphone bekijkt!
Tevens willen we de mensen laten zien waar-
mee u contact heeft wanneer u voor de aan-
schaf van een auto of het onderhoud daar-
van naar onze vestiging komt. Daarom ziet 
u steeds meer foto’s van onze collega’s op 
de website zodat u weet met wie u te maken 
heeft!
Heeft u een tip of verbeterpunt voor onze 
website? Deze horen we graag. Stuur daarom 
uw tip naar marketing@vkvgroep.nl zodat 
we deze mee kunnen nemen in de verbete-
ringen van de website.



VKV zoekt mensen met lef!
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In 2016 hebben we binnen de gehele VKV 
Groep bijna 80 nieuwe collega’s aangesteld. 
Dat was op vervangingsvacatures, maar ook 
op nieuwe plekken in onze organisatie. We zijn 
er trots op dat we gestaag groeien. Met álle 
VKV’ers samen willen we klaar zijn om de vol-
gende stap in de toekomst te gaan zetten. We 
realiseren ons dat die toekomst zeer beweeg-
lijk is. Voor alle medewerkers betekent dit dat 
zij het lef in zich moeten hebben om mee te 
bewegen met de ontwikkelingen in hun eigen 
vak, maar ook de ontwikkelingen binnen VKV 
en in de branche. Daarom investeert VKV be-
wust in het ontwikkelen van talenten. Dat doen 
we niet alleen door onze sponsoractiviteiten, 
maar natuurlijk en vooral ook in onze eigen 
medewerkers, zowel de nieuwe collega’s en zij 
die al langer bij VKV aan het werk zijn. 

Ook in 2017 blijft VKV in beweging. Op dit mo-
ment hebben we weer diverse vacatures open 
staan. Bent u iemand met lef? Wilt u met ons 
samen verder verbeteren? Durft u zich verder 
te ontwikkelen? Dan ontvangen we heel graag 
uw sollicitatie via werken@vkvgroep.nl. 
Op onze website www.vkvgroep.nl/vacatures 
staat het actuele aanbod van werk. Maar ook in 
deze krant staan de vacatures vermeld.
 
Waarom bij VKV werken?
Met ruim 270 medewerkers en 10 vestigingen 
in onder andere Amsterdam, Gorinchem, Rot-

Wat doet VKV om u tevreden 
te maken en te houden?

 
Dit is een korte vraag met een lang antwoord, we willen namelijk dat 
iedereen 100% tevreden is. Dit begint al door het mogelijk te maken om 
op allerlei manieren contact met ons op te nemen voor het maken van 
een afspraak voor de werkplaats of aanschaf van een auto. Zo kunt u 
contact opnemen via e-mail, social media, onze website, chat, telefoon 
of natuurlijk door gewoon even bij ons langs te komen. Wanneer u dit 
niet doet zullen we u in sommige gevallen opbellen, bijvoorbeeld wan-
neer uw auto toe is aan de APK. 

Wanneer u de afspraak bij ons maakt, zullen we met u bespreken wat 
er allemaal aan de auto gedaan moet worden en ook of u wilt wachten 
tijdens het onderhoud, of u gebruik wilt maken van een gratis leenfiets, 
huurauto of onze haal- en brengservice. Uiteraard krijgt u vooraf een 
indicatie van de kosten van ons zodat u niet voor verrassingen komt te 
staan. 

Op het moment dat uw auto bij ons in de werkplaats staat, zullen wij u 
gedurende de dag op de hoogte houden van de voortgang en, wanneer 
er extra werkzaamheden uit voortkomen, vooraf om toestemming voor 
de reparaties vragen. Op steeds meer van onze vestigingen werken onze 
monteurs met tablets waarmee zij exact vastleggen wat zij doen. Hier-
door is het mogelijk om u een foto te sturen van het onderdeel dat ver-
vangen moet worden, zodat u zelf kunt zien dat het daadwerkelijk nood-
zakelijk is om het te vervangen. Nadat het onderhoud of de reparaties 
zijn uitgevoerd wordt uw auto gestofzuigd en gewassen en ontvangt u 
een SMS dat uw auto weer klaarstaat om opgehaald te worden. Wanneer 
u uw auto weer komt ophalen zal de service adviseur uitleg geven over 
de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij horende kosten. Hierdoor 
weet u precies wat er allemaal is uitgevoerd en kunt u weer met een 
gerust hart de weg op gaan. Dit doet u niet voordat u een gekoeld flesje 
water of een warme VKV Koffie to Go voor onderweg mee heeft geno-
men. Vervolgens kunt u dus in uw schone en veilige auto met een lekker 
drankje in uw bekerhouder op weg naar uw volgende bestemming!

Bovenstaande is de standaard die onze collega’s dagelijks nastreven en 
zij doen dit uiteraard met een glimlach. Daarnaast proberen wij u altijd 
zo snel mogelijk te helpen en samen met u voor ieder probleem tot een 
oplossing te komen. Voor ons is dit de service die wij u graag bieden. 
Heeft u nog aanvullende tips waardoor we onze service verder kunnen 
verbeteren? Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar kwa-
liteit@vkvgroep.nl. Door uw feedback kunnen wij verbeteren!
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SERVICE ADVISEUR 
BIJ DE VKV GROEP 
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VERKOPER 
BIJ DE VKV GROEP 

Op het moment dat deze krant bij u op de mat valt zitten we  
midden in de lente en dat betekent dat de zomer niet meer ver 
weg is. VKV geeft alvast wat tips voor de zomer. 

# Aircocheck
De airconditioning zorgt niet alleen voor een heerlijk koele tem-
peratuur in uw auto, maar zorgt ook voor voldoende frisse lucht. 
Na verloop van tijd kunnen er echter bacteriën en schimmels ont-
wikkelen in het systeem. Dit kan naast geurtjes ook irritaties aan 
de luchtwegen en ogen veroorzaken. Laat de airconditioning voor 
de zomer dus zeker even controleren. Een aircocheck laat u in het 
voorjaar geheel gratis uitvoeren bij één van de VKV vestigingen. 
Kom dus snel langs!

# Navigatie update
Gaat u van de zomer met de auto op vakantie? Dan is het fijn 
als uw navigatiesysteem altijd de juiste route aangeeft. Voorkom 
irritaties onderweg en update uw navigatiesysteem op tijd. Wacht 
hier niet mee tot de dag van vertrek. Weet u niet hoe u het navi-
gatiesysteem kunt updaten? Neem dan contact op met uw VKV 
service adviseur. We helpen u graag op weg. 

# Ga veilig op weg
Niet alleen in winterse omstandigheden moet u denken aan de 
veiligheid van uw auto. Ook in de zomer is het van belang om 
uw auto te laten checken op een aantal vitale onderdelen, zoals 

VKV zomertips

banden, ruitenwissers, remmen en de vloeistoffen. Bij VKV kunt 
u voor € 14,95 een zomercheck laten uitvoeren, waarbij u auto 
op wel 10 punten gecontroleerd wordt. Ben u in het bezit van 
een My Renault + pas of een Nissan + pas dan is de zomercheck 
geheel gratis.

# Regel uw pechhulp
We gaan er niet van uit dat het gebeurd, maar wees voorbereid 
op pech onderweg. Ook in het buitenland! Uw service adviseur 
kan u alles vertellen over de Renault Route Service +, Dacia Route 
Service + of Nissan Assistance. Vergeet ook niet om de telefoon-
nummers van deze pechhulpdiensten op te slaan in uw telefoon. 
Zo bent u goed voorbereid, mocht u onverhoopt met pech komen 
te staan.

# Bedenk wat u (verplicht!) mee moet nemen
Naast uw eigen bagage is in het in sommige landen verplicht om 

bepaalde zaken aan boord te hebben van u auto. Wist u dat het 
in het sommige landen verplicht is een EHBO doos, brandblusser, 
lampensetje of een alcoholtester aan boord te hebben? Denk ook 
aan eventuele vignetten. Stel uzelf dus op de hoogte van de wet-
en regelgeving van uw vakantieland. Uw VKV vestiging heeft veel 
van deze spullen op voorraad of kan deze voor u bestellen. 

# Voorkom stress en plan tijdig uw werkplaats-
afspraak
Helemaal zonder stress de auto inpakken en op vakantie gaan, is 
meestal lastig. Maar bespaar uzelf onnodige stress en plan op tijd 
een werkplaatsafspraak in voor bijvoorbeeld een zomercheck of 
de montage van een trekhaak of dakkoffer. Wacht hier niet mee 
tot de week van vertrek met het risico dat de planning vol zit. Een 
afspraak bij uw VKV vestiging kunt u gemakkelijk en snel online 
inplannen via www.vkvgroep.nl/werkplaatsafspraak .

DOEN
WE

DOEL
Samen 

verbeteren

HOE
Luisteren
en vragen

DE BASIS
Dat ben ik

HOUDING
Gedreven,
oprecht en 

met lef

terdam Alexander, Spijkenisse, en Zaltbommel, 
behoort VKV tot één van de grootste Renault, 
Nissan en Dacia dealers, inclusief een Renault 
Sport centrum en Nissan High Performance 
Center! Bovendien is de VKV Groep importeur 
en enige dealer van het luxe merk INFINITI in 
Nederland.

Als één van de meest dynamische dealerbedrij-
ven van Nederland werken we hard om onze 
hoge ambities te realiseren 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 stel-
len. Dit doen we met 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 zeg-
gen: onze mensen maken het verschil! 



Bij het maken van een afspraak voor onderhoud aan uw auto wordt regelmatig gead-
viseerd om ook het interieurfilter te vervangen. Dit filter wordt ook wel eens een pol-
lenfilter genoemd. Maar wat doet zo’n interieurfilter nou precies en waarom is het zo 
belangrijk deze regelmatig te vervangen?

Het interieurfilter zuivert de lucht die via de ventilatieopeningen uw auto binnenkomt. Het filter 
zuivert dus de lucht die u en uw passagiers inademen. Er zijn twee soorten interieurfilters. De 
eerste bestaat uit een microvezelvlies dat stof, vuil en pollen uit de lucht filtert. De tweede soort 
is een actieve-kool interieurfilter en houdt tevens gasvormige schadelijke stoffen tegen, zoals 
koolwaterstofverbindingen en ozon. Per uur stroomt er ongeveer 300 kubieke meter buitenlucht 
door het filter en op ten duur raakt het filter ‘verzadigd’. Het is afhankelijk van het merk en mo-
del van uw auto wat soort interieurfilter gebruikt wordt. 

Wanneer het filter op dat moment niet vervangen wordt, neemt de luchtdoorvoer capaciteit af 
en wordt de motor van de interieurventilator zwaarder belast. In extreme situaties kan de ven-
tilator kapot gaan door oververhitting.

Een ander gevolg van een vervuild filter, is het beslaan van de ruiten doordat de lucht in de auto 
te vochtig blijft. De vuildeeltjes is het filter kunnen gaan reageren met deze luchtvochtigheid 

en resulteren in onaangename lucht-
jes in de auto. Met name bestuurders 
en passagiers met hooikoortsklachten 
hebben er voordeel bij wanneer het in-
terieurfilter met regelmaat vervangen 
wordt. 

Wanneer het filter vervangen moet 
worden, hangt af van welk merk en 
model u rijdt. Maar over het algemeen 
adviseren we het interieurfilter bij ie-
dere onderhoudsbeurt te vervangen. 
Uw VKV service adviseur kan u goed 
adviseren wat voor uw auto voorge-
schreven is. 

RENAULT l DACIA l NISSAN l INFINITI
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AUTOTECHNICUS 
BIJ DE VKV GROEP 

Een kijkje achter de schermen bij VKV

 

VERGEET NIET UW INTERIEURFILTER
 

In het vorige VKV Nieuws meldden wij al dat we gestart zijn met het schrijven van di-
verse blogs. Naast Facebook, Instagram en andere (Social) Media vinden wij het leuk om 
ook via een blog leuke onderwerpen met u te delen. Een blog geeft ons ook een unieke 
mogelijkheid om u een kijkje te geven achter de schermen bij de VKV Groep. Op onze 
website kunt u inmiddels al aardig wat blogs lezen. Ook onze collega Jorn Kreber heeft 
de stoute schoenen aangetrokken en een blog geschreven over zijn werkzaamheden. 
Jorn is sinds 2010 accountmanager voor de zakelijke markt bij de VKV Groep en is ge-
specialiseerd in bedrijfswagens en 100% elektrische personenauto’s en bedrijfswagens. 
Heeft u interesse in een kennismakingsgesprek met Jorn of heeft u advies nodig? Stuur 
dan een e-mail naar jorn.kreber@vkvgroep.nl 

BLOG I Een dag uit het leven van een Accountmanager Zakelijke Markt

De dag begint eigenlijk al de avond ervoor. 
Dan neem ik de bezoekverslagen door van 
de laatste keer dat ik bij de klant ben ge-
weest. In die verslagen staat vermeld wat 
we de vorige keer hebben afgesproken, het 
te verwachte vervangingspotentieel en of 
de klant tevreden is. Dit is niet alleen han-
dig voor mij, maar ook voor mijn collega’s. 

Wanneer ik afwezig ben kunnen zij door mid-
del van dit formulier lezen wat er bij de klant 
speelt. 

Vandaag heb ik diverse afspraken, waaronder 
een afspraak bij Glazenwasserij van Elten, 
Willems Vastgoed Onderhoud en Van de Zaag 
bedrijfswageninrichting. Daarnaast hebben 
we morgenochtend een ontbijtbijeenkomst 
op onze vestiging in Rotterdam Alexander 
voor de businessclub van Sparta Rotterdam. 
Namens de VKV Groep zal ik samen met 
Dennis van der Geest een presentatie geven.  

Nu snel op weg naar Glazenwasserij van El-
ten. Zij willen hun wagenpark uitbreiden met 
een Renault Trafic. Deze auto wordt ingezet 
voor het verwijderen van graffiti op gebou-
wen. Omdat dit zeer specialistisch werk is 
moet de laadruimte van de Trafic zo worden 
ingebouwd dat de machine in de laadruimte 
goed toegankelijk is, maar ook waterdicht. 
Kortom de laadruimte moet worden voor-
zien van een coating en de vering moet sterk 

genoeg zijn voor de watertank van 600 liter. 
Een goed advies is dus erg belangrijk. 

De afspraak ging goed en ik ga naar aanleiding 
van het gesprek de offerte verder uitwerken. 
Hiervoor zal ik enkele toeleveranciers bena-
deren voor een prijsopgave voor het coaten 
van de laadruimte. Vervolgens ga ik op weg 
naar Willems Vastgoed Onderhoud. Zij heb-
ben akkoord gegeven op de bestelling van een 
nieuwe Renault Grand Scénic en een Renault 
Mégane Estate. Tijdens de afspraak gaan we 
het verdere traject doornemen, zoals de lever- 
tijd en locatie. Na deze afspraak ga ik terug  
naar ons kantoor in Rotterdam Alexander. 
Hier verwerk ik de bezoekverslagen van de 
beide afspraken in ons systeem. 

Voordat ik naar het bedrijf Van de Zaag ga om 
te kijken hoe de ombouw verloopt van een 
Master, neem ik samen met mijn collega van 
marketing de dag van morgen door. Morgen 
hebben we een ontbijt voor de business club 
leden van Sparta Rotterdam. Ik zal de leden 

namens de VKV Groep welkom heten en 
verwijzen naar onze huidige acties tijdens 
de bedrijfswagenweken.
Zodra we klaar zijn spring ik in de auto 
richting Numansdorp om bij de firma Van 
de Zaag de Master te bekijken. De Master 
wordt specifiek voor Stichting Revalida-
tiecentrum Rijndam omgebouwd en voor-
zien van een laadlift die tevens de achter-
deuren vervangt. De laadlift zal worden 
gebruikt om rolcontainers in de laadruim-
te te plaatsen. Tevens zal men hier ook de 
belettering op de auto aanbrengen. Het 
mooie van dit project is dat we de auto 
turn-key bij de klant zullen afleveren. De 
klant heeft mij dus als enig aanspreekpunt 
en ik zorg ervoor dat de andere partijen 
met mij communiceren. De klant hoeft 
dus letterlijk alleen nog maar de sleutel 
om te draaien. 
Het is inmiddels einde dag en ga snel mijn 
dag van morgen voorbereiden. Want naast 
de ontbijtbijeenkomst staan er uiteraard 
nog meer afspraken in de agenda!

Foto: Awé Krijger



Het hele jaar door organiseren we diverse lan-
delijke en lokale events met de VKV Groep. Bij 
ieder event is ons doel om mensen te verbin-
den en ze op een leuke manier kennis te laten 
maken met de VKV Groep, of dit nu (toekom-
stige) klanten zijn, business partners of onze 
eigen collega’s. Hieronder een greep uit de 
events van de afgelopen maanden. 

Winter Trial
Al enkele jaren op rij stellen wij in de eerste 
week van januari onze werkplaats van VKV Rot-
terdam Alexander beschikbaar voor de keuring 
van de Winter Trial. Tijdens deze dag komen er 
diverse auto’s van voor 1979 bij ons langs voor 
de laatste check voor vertrek naar de sneeuw. 
Dit jaar ging de tocht van Maastricht naar Salz- 
burg, Oostenrijk.

Nieuwjaarsbijeenkomst VKV 
Ieder jaar trappen wij bij VKV het nieuwe jaar 
intern af met een nieuwjaarsbijeenkomst. Op 
deze avond komen alle collega’s van onze 15 
vestigingen bij elkaar. Op deze avond blikken 
we altijd even terug op het voorgaande jaar, 
maar kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar. 
Maar we komen niet alleen voor de presentatie 
bij elkaar, maar vooral ook voor de gezelligheid, 
samen een lekker hapje te eten en om je col-
lega’s eens op een andere manier te spreken. 
Dit jaar hadden we een leuke verrassing met 
oud-judoka Dennis van der Geest. Dennis is al 
enkele jaren als INFINITI ambassadeur betrok-
ken bij de VKV Groep. Maar deze avond was hij 
als DJ aanwezig en konden de voetjes van vloer!
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IN MEMORIAM: Collega René ven de Werken

 
Op 8 februari jongstleden hebben we afscheid moeten 
nemen van onze collega René van de Werken (45). René 
was al sinds 1994 een bekend gezicht op onze vestiging 
in Waalwijk. Jarenlang heeft hij gevochten tegen diverse 
tegenslagen en uiteindelijk heeft hij de oneerlijke strijd 
verloren.

In 2015 heeft de VKV Groep zich, op initiatief van René 
en zijn zoon Daan, ingezet voor KiKa tijdens de Run for 
KiKa in Rotterdam. Zo’n 25 collega’s hebben die dag samen 
met vele vrienden, familie en bekenden van Daan en René 
hard gelopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
de strijd tegen die verschrikkelijke ziekte. Het was een in-
drukwekkende dag en een waardevolle herinnering voor 
alle deelnemende en supportende VKV’ers, waardoor er 
nog regelmatig teruggedacht wordt aan René.

Namens alle VKV collega’s wensen we zijn vrouw, kinderen en familie heel veel sterkte  
met het dragen van dit verlies.
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DIAGNOSE TECHNICUS 
BIJ DE VKV GROEP 

Meer dan 400PK in de 
showroom bij INFINITI

De nieuwe Q60 is al sinds oktober 2016 te koop met 2.0 liter benzinemotor 
met turbo die goed is voor 208pk. Sinds begin april is daar de INFINITI Q60S 
3.0 liter V6 twin-turbo aan toegevoegd. De nieuwe V6 twin-turbo motor is 
ontworpen om naast een hoog top vermogen vooral veel souplesse te leve-
ren. Ongeacht het toerental kunt u soepel en snel versnellen en heeft u altijd 
vermogen beschikbaar. Dit hoge vermogen en het hoge koppel bij alle toeren-
tallen is bereikt door compacte bouwwijze van de motor en de toepassing van 
diverse vooruitstrevende technieken. 
Niet alleen de motor is een juweel ook het digitaal instelbare onderstel en de 
Direct Adaptive sturing zijn een klasse op zich. De INFINITI Q60 geeft u de 
keuze om uw eigen rijprestaties vorm te geven. U heeft keuze uit 2 stuursys-
temen, 2 ophangingssystemen en 2 aandrijfsystemen.

Het design van de Q60 is opvallend en is zowel aan de buitenkant als aan de 
binnenkant tot in de puntjes afgewerkt. Bij het ontwerp is op alle details ge-
let, waarbij het vakmanschap duidelijk te zien is. De prijzen voor de INFINITI 
Q60 2.0 Premium beginnen bij € 50.530 en voor de INFINITI Q60S 3.0t begin-
nen bij € 90.130 (consumentenadviesprijs). 

Grootste proefrit event van Nederland 
met INFINITI
Afgelopen maanden hebben we twee proefrit 
evenementen georganiseerd is samenwerking 
met AutoWeek. Zowel in Rosmalen als in Lely-
stad mochten we voor meer dan 200 gasten
proefritten verzorgen op één dag. De deelne-
mers werden ’s morgens ontvangen met wat 
lekkers en kregen vervolgens een presentatie 
over het merk INFINITI en de INFINITI Q30. 
Daarna was het tijd om de Q30 zelf te ontdek-
ken op het testcircuit en de openbare weg. Een 
ultieme proefrit dus! 

Sparta Business ontbijt
Jaarlijks organiseren we samen met de Spar-
ta Business Club het Sparta Business ontbijt 
op onze vestiging in Rotterdam Alexander. De 
ochtend startte met het ontbijt waarna het ver-
binden centraal stond bij de speeddates in de 
nieuwe auto’s van INFINITI, Nissan en Renault 
die in de diverse showrooms van VKV Rotter-
dam Alexander te vinden zijn. Na de speed-
dates was het de beurt aan oud-judoka Dennis 
van der Geest om zijn inspirerende verhaal te 
vertellen, waarbij hij de link legt tussen top-
sport en ondernemen. 

VKV EVENTS



Project Black S van INFINITI maakte zijn 
debuut op de Autsalon van Genève. De 
radicale herinterpretatie van de INFINITI 
Q60 sportcoupé zinspeelt op een perfor-
mance hybride aandrijflijn, geïnspireerd 
door een Formule 1 Energy Recovery Sys-
tem (ERS).

De radicale herinterpretatie van de INFINITI 
Q60 coupé, Project Black S is voorzien van 
een nieuw, opvallend, aerodynamisch ge-
optimaliseerde design. De concept car sug-
gereert hoe een performance hybride aan-
drijflijn de prestaties en dynamiek van een 
INFINITI productie auto kan verbeteren. De 
performance hybride aandrijflijn is voorzien 
van een ‘Energy Recovery System’ (ERS) om 
vermogen en koppel te verhogen. Het resul-
taat is een continue, significante en vertra-
gingsvrije acceleratie. Het systeem is geïn-
spireerd op het dual-hybride systeem uit de 
Formule 1 en bestaat nog niet in bestaande 
auto’s voor de openbare weg.

Een nieuwe ‘Black S’ range, kan het maxi-
male niveau van prestatie en dynamische 
mogelijkheden van INFINITI laten zien. IN-
FINITI gelooft dat er potentieel is voor een 
‘Black S’ range met hoger vermogen en kop-
pel met innovatieve aandrijflijnen, nieuwe of 
opgewaardeerde ophangsystemen en unieke 
design elementen. Project Black S is ontwik-
keld in samenwerking met het Renault Sport 
Formula One team. 

“INFINITI is de premium autofabrikant binnen 
de Renault-Nissan Alliantie en technische part-
ner van het Renault Sport Formula One Team, 
dus het is logisch dat we bij elkaar komen om 
de mogelijkheid voor innovatieve high-perfor-
mance hybride technologie voor onze klanten 
te verkennen.” Roland Krueger, President van 
INFINITI

Met Project Black S verkent INFINITI de mo-
gelijkheid om een unieke performance hybri-
de aandrijflijn naar de openbare weg te bren-
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gen. Project Black S suggereert hoe er meer 
vermogen en koppel kan worden gebruikt bij 
het combineren van de performance hybride 
technologie met de bekroonde 3.0-liter V6 
twin-turbo motor. Een innovatief ‘Energy 
Recovery Systeem’ (ERS) kan bijdragen aan 
deze grotere prestatie. INFINITI is ervan 
overtuigd dat de Q60 sportcoupé het ideale 
platform is voor een performance hybride 
aandrijflijn en de concept auto die in Ge-
nève onthuld is biedt een scala aan verdere 
aanpassingen om maximale prestaties te re-

aliseren. Deze omvatten een nieuw dubbel 
high-performance titanium uitlaat systeem, 
wat zorgt voor maximale efficiëntie van de 
luchtstroom door de aandrijflijn. Project 
Black S laat ook zien hoe lichtgewicht 21-
inch wielen en hoge prestatie banden kun-
nen worden ingezet voor een betere tractie. 
Bovendien is dit ook onderdeel van een ge-
wichtsreductie programma om het extra ge-
wicht van het performance hybride systeem 
te compenseren. Een ‘Black S’ productie-au-
to kan ook profiteren van verdere tuning en 

INFINITI ONTHULT PROJECT BLACK S
aanpassingen aan het chassis en de ophan-
ging.

De ‘Black S’ range toont INFINITI’s wens om 
een hoger niveau van prestaties en bestuur-
der betrokkenheid te realiseren. ‘Black S’ 
modellen zouden de huidige INFINITI-ran-
ge kunnen uitbreiden met hogere presta-
ties, aandrijflijn ontwikkelingen, aangepaste 
chassis instellingen en een scala aan perfor-
mance geïnspireerde ontwerp elementen.

Geïnspireerd door Project Black S? Deze toekomst is dichterbij dan u denkt. Sinds eind vorig jaar is de INFINITI Q50S 3.0t 
leverbaar in Nederland en sinds april van dit jaar is daar de INFINITI Q60S 3.0t aan toegevoegd. Zowel de Q50S als de Q60S zijn voor-
zien van een gloednieuwe 3.0 liter V6 twin-turbo, goed voor 405pk en 475 Nm. Nieuwsgierig? De versies zijn te zien bij de INFINITI 
Centers in Amsterdam en Rotterdam. 
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Het is ontzettend belangrijk om een veilige auto te rijden. 
Zowel voor de bestuurder, passagiers als medeweggebrui-
kers. Innovatieve, veiligheid verhogende systemen zijn dan 
ook een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van nieuwe 
INFINITI modellen. Enkele van de veiligheidssystemen waar-
mee de nieuwste INFINITI modellen zijn uitgerust vindt u 
hieronder:

Forward Collision Warning en Stop Systeem
Het Forward Collision Warning en Stop Systeem assisteert 
bij het vermijden van botsingen met voertuigen die voor de  
INFINITI rijden. Het systeem berekent de afstand tot het 
object voor de auto door middel van een radarsensor, als de 
afstand te klein wordt gaat er eerst een waarschuwingslamp-
je knipperen. Als de afstand gevaarlijk wordt, wordt er actief 
geremd om zo een botsing te voorkomen of de impact ervan 
te beperken.

Lane Departure Warning
Dit is een systeem dat een waarschuwing (trilling van het 
stuur) geeft wanneer de rijstrookmarkering wordt gepasseerd 
en werkt bij snelheden boven de 60 kilometer per uur. Dit sys-
teem wordt alleen ingeschakeld wanneer de rijstrookmarke-
ring onbewust wordt overschreden, wanneer de richtingaan-
wijzer aanstaat zal Lane Departure Warning niet ingeschakeld 
wordt. Dit systeem verhoogd de veiligheid met name wanneer 
de bestuurder vermoeid is of niet voldoende oplet tijdens het 
rijden.

Blind Spot Warning
Blind Spot Warning zorgt ervoor dat u een waarschuwing krijgt 
wanneer er een voertuig in de dode hoek verschijnt. Hierdoor 
ziet u het eerder wanneer er een voertuig nadert en dit ver-
hoogt de veiligheid. 

Intelligent Cruise Control
Dit systeem houdt de voorganger in de gaten en de INFINITI  
past zijn snelheid automatisch aan op de snelheid van de voor-
ganger. Daarnaast geeft het systeem een waarschuwing wan-
neer de bestuurder in moet grijpen. Op deze manier wordt er 
altijd een veilige afstand met de voorganger behouden en kan 
een aanrijding worden voorkomen.

Around View Monitor
Een veiligheidssysteem dat met name schades voorkomt bij 
het inparkeren op een krappe plek is het Around View Monitor 
systeem. Dit systeem maakt gebruik van vier camera’s die aan 

INFINITI tilt autorijden in het premium segment naar een 
hoger niveau met de Total Ownership Experience. Dit er-
vaart u vanaf uw eerste bezoek aan een INFINITI Center en 
gedurende het bezit van uw INFINITI. Persoonlijke service 
door uw persoonlijke contactpersoon voor zowel aankoop 
als onderhoud en reparatie en de VIP haal- en brengservice 
zijn hier voorbeelden van. Alle modellen zijn nu voorzien van 
"Total Ownership Experience".

Gratis VIP haal- en brengservice
Met de INFINITI VIP Service is de INFINITI-rijder ervan ver-
zekerd dat zijn auto binnen heel Nederland opgehaald en te-
ruggebracht 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. Het is voor ons vanzelfsprekend dat u 
een INFINITI als vervangend vervoer krijgt. Deze gratis ser-
vice bieden we aan in heel Nederland, zelfs wanneer u in Gro-
ningen of Maastricht woont.DE INFINITI ERVARING

VEILIGHEID SPEERPUNT IN INFINITI MODELLEN

de voor-, achter- en zijkanten actief zijn. De beelden van deze 
4 camera standpunten worden samengevoegd tot een beeld 
dat in vogelperspectief (boven de auto) wordt weergegeven en 
eventuele obstakels in beeld brengt. In combinatie met de aan-
wezige geluidsignalen van de parkeersensoren kan hierdoor 
zeer nauwkeurig bepaald worden hoeveel ruimte er nog aan-
wezig is en kunnen parkeerschades voorkomen worden.

Naast de bovenstaande veiligheidssystemen zijn er nog tal van 
innovaties beschikbaar op de INFINITI modellen. Bent u be-
nieuwd naar deze innovaties en wilt er uitgebreidere informa-
tie over? Kom dan eens naar één van de INFINITI Centers in 
Amsterdam of Rotterdam.

UITGEBREID AANBOD JONGE PREMIUM INFINITI OCCASIONS
Er worden steeds meer nieuwe INFINITI modellen verkocht. Hieraan is ook een stijgend 
aanbod van jonge INFINITI occasions gekoppeld. Zo zijn er diverse Q30 en Q50 occasions 
met weinig gereden kilometers verkrijgbaar in meerdere kleuren, motorisaties en uitvoe-
ringen waarbij het prijsvoordeel ten opzichte van een nieuwe aanzienlijk is. Vanzelfspre-

kend ontvangt u ook bij aanschaf van één van deze auto’s de premium service zoals de 
gratis VIP haal- en brengservice en fabrieksgarantie. Bent u benieuwd naar het aanbod en 
de scherpe prijzen? Kijk dan op vkvgroep.nl/occasions/infiniti. 



Navara
De Nissan Navara is in Nederland op de markt als Chassis 
Cabine, King Cab en als Double Cab. De Navara is standaard 
rijk uitgerust met een opvallend groot aantal veiligheidssys-
temen. De Navara is voorzien van een serie toonaangeven-
de technieken. De veiligheid is van zeer hoog niveau dankzij 
ABS, EBD, ESP en VDC met eLSD, Hill Start Assist,Hill Des-
cent Control en Forward Emergency Brake. Ook standaard 
zijn airbags voor bestuurder en passagier, zij-, gordijn- en 
knieairbags. 

Vanaf de VISIA-uitvoering zijn elektrisch bedienbare ruiten 
voor, elektrisch verstelbare spiegels, centrale portiervergren-
deling met afstandsbediening, differentieelblokkering ach-
ter, automatische verlichting, een radio/ cd-/mp3-speler met 
AUX- en USB-aansluitingen en Bluetooth, boordcomputer en 
stalen 16-inchwielen standaard. Vanaf de ACENTA-uitvoe-
ring is de Navara voorzien van onder meer airconditioning, 
lichtmetalen wielen en i-Key. De OPTIMA-versie voegt onder 
meer lichtmetalen 18-inchwielen, treeplanken en een achter-
uitrijcamera toe aan de uitrusting. Bij de versie N-CONNEC-
TA is het Nissan Connect-navigatiesysteem standaard. De 
topversie TEKNA is uitgerust met onder meer led-koplampen 
en de Around View Monitor (AVM) inclusief parkeersensoren. 

Een handgeschakelde zesversnellingsbak is standaard, een 
automatische zeventrapstransmissie is optioneel (alleen op 
de Double Cab). De nieuwe 2,3-liter dCi-motor in de Nava-
ra is tot 24 procent efficiënter dan zijn voorganger en is de 
schoonste en zuinigste in zijn segment. Er zijn twee opties 
qua vermogen: 118 kW en 140 kW, waarbij de laatste, tevens 
alleen leverbaar op de Double Cab, is voorzien van twin-tur-
botechniek. Alle uitvoeringen van de Navara in Nederland 
zijn voorzien van 4WD. De consumentenadviesprijs van de 
Navara start bij € 25.120 (excl. BTW/BPM en kosten rijklaar 
maken).
 
Advies en proefrit
Of u nu eigenaar bent van een klein bedrijf, zelfstandig on-
dernemer bent of u heeft een groot wagenpark nodig. VKV 
Nissan adviseert u graag. Ook een proefrit in één of meerde-
re Nissan bedrijfswagens is mogelijk. Neem hiervoor contact 
op met één van onze Nissan vestigingen of stuur een bericht 
naar één van onze Nissan accountmanagers via 
fleetsales@vkvgroep.nl

stil en soepel rijden en servicekosten die 40 procent lager zijn 
dan die van een vergelijkbare bestelauto met dieselmotor. 
De Nissan e-NV200 is de perfecte transportoplossing voor 
zowel bedrijven als gezinnen. De e-NV200 is namelijk lever-
baar als bestelauto voor bedrijven, maar ook als de volledig 
ingerichte personenversies Combi en Evalia. Nissan geeft 
antwoord op talloze behoeften, met keuze uit een gesloten 
bestelbus, vijf- en zevenpersoonsversies en een actieradius 
tot wel 170 km op een enkele acculading. De e-NV200 is ver-
krijgbaar vanaf € 23.070 (batterij inbegrepen, excl. BTW/BPM 
en kosten rijklaar maken).

NV400
De Nissan NV400 heeft sinds zijn introductie in 2011 de re-
putatie van een uiterst betrouwbare en robuuste bedrijfswa-
gen. Hij wordt bovendien geprezen om zijn aantrekkelijke 
kilometerkostprijs, veelzijdigheid en vele mogelijkheden qua 
carrosserievarianten en uitvoeringen. 

Nissan levert de NV400 met een ruime keuze uit carrosse-
rievarianten en uitvoeringen. De bedrijfswagen is verkrijg-
baar met voor- en achterwielaandrijving, drie verschillende 
wielbases, vier lengte- en drie hoogtevarianten en met een 
laadvolume van 8 tot 17 m3. Tevens is de NV400 leverbaar 
in verschillende carrosserievarianten. Behalve de af-fabriek 
geproduceerde gesloten bestelauto, dubbele cabine, chassis 
en platform cabine zijn er talloze gecertificeerde ombouw-
specialisten die de meest uiteenlopende, op maat gesneden 
opbouw leveren.

De NV400 is standaard voorzien van een brede schuifdeur 
aan de linkerzijde en van tot 180 graden openslaande achter-
deuren. De schuifdeuren van de gesloten bestelauto zijn zelfs 
breed genoeg om een europallet in te laden. De laadlengte 
bedraagt minimaal 2.583 mm voor de voorwielaangedreven 
versies. De NV400 met achterwielaandrijving kan een lading 
van minimaal 3.733 mm lengte vervoeren. Bij de langste vari-
ant is dat zelfs 4.383 mm, wat overeenkomt met vijf europal-
lets. De NV400 is verkrijgbaar vanaf € 22.065 (excl. BTW/BPM 
en kosten rijklaar maken).

Met het breedste bedrijfsautogamma op de Europese 
markt biedt Nissan voor elk type bedrijf de ideale be-
drijfsauto. Van de onderscheiden compacte bestelauto 
NV200 – waarvan ook een elektrisch aangedreven versie 
beschikbaar is – tot de 8-tons Atleon via pick-ups, perso-
nenversies, gesloten bestelauto’s, kiepauto’s en vracht-
auto’s met open laadbak in een groot aantal formaten en 
varianten: Nissan heeft het in huis. Hieronder een kleine 
greep uit het bedrijfswagen gamma van Nissan.

NV200
De Nissan NV200 is een compacte bedrijfswagen met vol-
op laadruimte en uitstekende specificaties. Ondanks zijn op 
het oog compacte uiterlijk kent de NV200 volop laadruimte. 
Dit komt door ongekende ruimtebesparende eigenschappen. 
Daarnaast is de bedrijfswagen uitgerust met diverse innova-
ties zoals een slim navigatiesysteem.

Een compacte bus met een groot vermogen om zich aan te 
passen is een enorm voordeel. De bedrijfswagen biedt u dank-
zij zijn slimme ontwerp eindeloze mogelijkheden. Ook het 
interieur is uitgerust met intelligente opties waardoor u ge-
makkelijker kunt werken. Vele opbergplekken en een volledig 
geïntegreerd navigatie- en entertainmentsysteem genaamd 
Nissan Connect maken dit model zeer aantrekkelijk. Met zijn 
gunstige afmetingen is de Nissan NV200 eenvoudiger te par-
keren en door een hoge zit beschikt u over een uitstekend 
overzicht. De rijeigenschappen van deze bedrijfswagen ma-
ken hem gunstig, ook voor stedelijke omstandigheden. De 
Nissan NV200 is al verkrijgbaar vanaf € 13.380 (consumente-
nadviesprijs, excl. BTW/BPM en kosten rijklaar maken). 

e-NV200
De NV200 is tevens verkrijgbaar in een volledig elektrisch 
aangedreven uitvoering, de e-NV200. De Nissan e-NV200 is 
Europa’s bestverkochte elektrische bestelauto van 2016. De 
meermaals onderscheiden elektrische bestseller behaalde 
in 2016 in zeventien landen de eerste plaats in de verkoop-
ranglijst voor elektrische bestelauto’s. Steeds meer bedrij-
ven willen hun CO2-voetafdruk verkleinen en daarbij wordt 
emissievrij vervoer steeds belangrijker. Behalve zijn milieu-
technische voordelen biedt de e-NV200 klanten ook het voor-
deel van lage gebruikskosten (vanaf 0,33 euro per kilometer), 
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van deze speakers ook verhoogd van 40 naar 
120 Watt bij de grotere speakers voorin en 
achterin en van 40 naar 100 Watt voor de 
tweeters.
 
De JUKE Premium Edition is gebaseerd op 
de Tekna versie en is verkrijgbaar in twee 
kleuren - Metallic Black of Dark Grey. Beide 
zijn voorzien van het ‘Black’ personalisa-
tiepakket en in het oog springende 18-inch 
lichtmetalen wielen met zwarte elementen. 
Ook het interieur heeft een gepersonaliseerd 
karakter met zwarte accenten, sportpedalen, 
luxe vloermatten en lederen bekleding.
 
De JUKE Premium is leverbaar met de 1,2-li-
ter DIG-T 115 benzinemotor gekoppeld aan 
een handgeschakelde zesbak en is te bestel-
len bij VKV Nissan. De Juke Premium Edition 
kost € 29.910 (consumentenadviesprijs). 

De introductie van de Around View Monitor is illustratief 
voor het proces van continue verbetering. AVM is Nissans 
veelgeprezen 360 graden cameratechnologie om parkeren te 
makkelijker en veiliger te maken. Deze technologie is in 2010 
geïntroduceerd in de QASHQAI, samen met nog een serie ver-
beteringen. Bij de introductie van de tweede generatie QASH-
QAI is Intelligent Park Assist geïntegreerd.
 
Nissans vooruitstrevende instelling heeft ontegenzeggelijk 
voor een verandering op de Europese automarkt gezorgd. 
Sinds de introductie van de QASHQAI zijn de verkopen van 
Crossovers in Europa gegroeid van 0 naar 2,6 miljoen exem-
plaren. Vrijwel elk volumemerk stapte in dit segment, waar-
door de QASHQAI nu 21 opponenten heeft. Niettemin is de 
uitvinder van het segment nog altijd de verkoop-koploper in 
dit segment.

JUBILEUM VOOR DE NISSAN 
QASHQAI 

In februari 2017 was het tien jaar geleden dat Nissan met 
de verkoop van de Nissan QASHQAI crossover startte. Dit 
heugelijke feit wordt in stijl gevierd met tijdelijk extra 
veel voordeel op deze succesvolle crossover.

Nissan heeft alle reden om deze mijlpaal van tien jaar extra 
aandacht te geven. De QASHQAI is immers de auto waarmee 
het crossover-segment – zoals de auto-industrie en de autoko-
pers dat nu kennen – is ontstaan. Tien jaar geleden was er im-
mers nog geen auto die het praktische gebruiksgemak van een 
SUV van dit formaat koppelde aan de efficiency en rijdynamiek 
van een compacte vijfdeurs hatchback.
 
Nissan legde de basis voor het vernieuwende design en het 
veelzijdige karakter al in 2002. Toen startte het ontwikkelings-
proces van de beoogde opvolger van de Nissan Almera. Het 
creatieve team besloot echter al snel terug naar de tekentafel 
te gaan en een model te ontwikkelen waarop klanten echt za-
ten te wachten.
 
De eerste generatie van de Nissan QASHQAI ging in februari 
2007 in de verkoop, direct met groot succes. Voor het eind van 
dat jaar waren in Europa al bijna 100.000 exemplaren verkocht. 
Nu, tien jaar later, heeft de QASHQAI in Europa de mijlpaal van 
2,3 miljoen verkochte exemplaren gepasseerd, waarmee het in 
Europa de best verkopende Crossover is. Dit model heeft meer 
dan tachtig onderscheidingen ontvangen, onder meer 19 met 
daarin de vermelding ‘Car of the Year’.
 
Paul Willcox, Chairman van Nissan Europa: “Toen de QASHQAI 
in 2007 verscheen, was hij uniek. Dit model is nog steeds koploper 
doordat Nissan tijdens de verdere ontwikkeling steeds dicht bij de 
ideale uitgangspunten is gebleven, maar ook innoveerde en nieu-
we technologie toevoegde.”

NIEUWE MICRA
Vervolg van pagina 16 >

Liefhebbers van muziek, let op! Nissan 
presenteert een nieuwe speciale versie 
van de JUKE crossover met een krachtig 
audiosysteem. Dit is de JUKE Premium 
Edition, waarin luisteren naar muziek 
een geweldige ervaring is.
 
De verbeterde geluidsinstallatie is één van 
de vele geavanceerde features die deze JUKE 
Premium Edition biedt. Nissan is van plan er 
slechts 1.500 te produceren waarmee exclu-
siviteit is gegarandeerd.
 
Nieuwe speakers van de Franse audioprodu-
cent Focal zorgen voor het superieure luister-
genot. De technologie van deze luidsprekers 
zorgt voor een meer precieze geluidsweerga-
ve. Het maximum vermogen is met de komst 

NISSAN INTRODUCEERT JUKE PREMIUM EDITION
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Technologie
Ook op technologisch gebied is de geheel 
nieuwe Nissan Micra een vooruitstrevende 
auto. Hij is voor het eerst ook voorzien van 
rijhulpsystemen die normaliter alleen in 
duurdere auto’s verkrijgbaar zijn. Deze zijn 
dus niet alleen nieuw voor de Micra, maar 
ook nieuw in het B-segment. Bijvoorbeeld 
Intelligent Lane Intervention: een systeem 
dat indien nodig de auto met zachte dwang 
weer terug in de rijstrook leidt. Nissans Intel-
ligent Around View Monitor-camerasysteem 
– bekend van de QASHQAI en de JUKE – is 
voor het eerst ook leverbaar in de nieuwe Mi-
cra. Voor muziekliefhebbers is het BOSE Per-
sonal-audiosysteem waarschijnlijk één van de 
hoogtepunten van de nieuwe Micra. Uniek in 
het B-segment zijn de geavanceerde speakers 
in de hoofdsteun van de bestuurdersstoel, 
waarmee de berijder van de nieuwe Nissan 
Micra midden in zijn favoriete muziek zit.

Perfecte balans
De nieuwe Nissan Micra rijdt natuurlijk ook 
uitstekend. Het dynamische prestatievermo-
gen is een perfecte balans van wendbaarheid, 
opwindend rijplezier en het veilige gevoel 
van een voorspelbaar weggedrag. Nissan 
biedt voor de Micra keuze uit drie gedownsi-
zede motoren: twee benzinemotoren en een 
diesel. Alle drie zijn ze gekoppeld aan een 
handmatig te bedienen vijfversnellingsbak. 
Alle vijf bekende uitvoeringen (Visia, Visia+, 
Acenta, N-Connecta en Tekna) hebben een 
zeer uitgebreide standaarduitrusting. Klan-
ten die hun persoonlijkheid en smaak in de 
nieuwe Micra willen uitdrukken, kunnen kie-
zen uit een breed gamma van opties. Er zijn 
hoogwaardige componenten voor zowel de 
carrosserie als het interieur, in een waaier 
van stijlvolle en hedendaagse kleuren.

De nieuwe Nissan MICRA is leverbaar vanaf 
€ 15.190,- (consumentenadviesprijs). Leasen 
kan al vanaf € 395,- per maand en met de 
nieuwe dCi 90 dieselmotor (of IG-T 90 benzi-
nemotor) heeft de leaserijder 22% bijtelling 
voor privé-gebruik.

Om het 10-jarig jubileum van de QASHQAI te vieren pro-
fiteert u nu tijdelijk van extra veel voordeel bij VKV. Bij 
aanschaf van een Nissan QASHQAI ontvangt u nu € 2.715,- 
extra inruilwaarde, 5 jaar garantie, 5 jaar gratis onderhoud 
en 5 jaar Mobility Service, goed voor wel € 5.000,- totaal-
voordeel! Wilt u geen gebruik maken van 5 jaar garantie 
en gratis onderhoud dan ontvangt u nog ééns € 2.000 ex-
tra inruilpremie. Kom snel langs in één van onze Nissan 
showrooms voor meer informatie en een proefrit. 

Tijdelijk bij VKV: extra veel voordeel 
op de Nissan QASHQAI
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Met ruim 7 miljoen verkochte exempla-
ren wereldwijd, staat de vijfde generatie 
MICRA nu in de startblokken om de we-
reld opnieuw te veroveren. Met zijn ge-
durfde design, strak gestroomlijnde ex-
terieur, toonaangevende technologie in 
zijn klasse en uitstekende behendigheid 
tijdens iedere rit, biedt de nieuwe mi-
ni-hatchback van Nissan een inspireren-
de rijervaring. De nieuwe Nissan MICRA 
is te bestellen bij VKV Nissan en staat 
sinds maart in onze Nissan showrooms.
 
Breder en lager dan ooit
De nieuwe Nissan Micra is langer, breder en 
lager dan ooit tevoren. Het model staat nu 
qua formaat in het hart van het felbevoch-
ten B-segment van de automarkt. De auto is 
ontworpen en ontwikkeld met de behoeften 
van de doelgroep bovenaan op de lijst van 
vereisten voor het nieuwe model. Nissan wil 
met de nieuwe Micra weer doordringen tot Lees verder op pagina 15 >

NU IN DE SHOWROOM BIJ VKV NISSAN

NIEUWE 
MICRA 
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de top tien van het B-segment en concurre-
ren met de beste en populairste auto’s in dat 
segment. In vergelijking met zijn belangrijk-
ste concurrenten overtreft de nieuwe Nissan 
Micra de gestelde doelen.
Een belangrijke factor voor het succes van 
de nieuwe Nissan Micra is het atletische, 
expressieve design van de carrosserie. De 
eigentijdse uitstraling en premium kwaliteit 
komt ook in het interieur tot uitdrukking. 
Nissan past hoogwaardige, zachte materi-
alen in twee tinten toe in alle uitvoeringen 
van het model. En dankzij de slimme inde-
ling biedt de standaard vijfdeurscarrosserie 
de beste ergonomie in deze klasse voor de 
inzittenden voorin, terwijl dat niet ten koste 
gaat van de ruimte voor de passagiers op de 
achterbank. De bagageruimte is daarbij ook 
groot genoeg voor de behoeften van de in-
zittenden.
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