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De compleet nieuwe Mégane R.S. zet de  
traditie van Renault Sport voort met een  
ongekend niveau van efficiency, rijdynamiek 
en rijplezier dankzij:
l Verbeterd performance-onderstel met 
 4CONTROL vierwielbesturing – een  
 primeur in het segment.
l Nieuw ontwikkelde turbomotor met 280  
 pk en 390 Nm, gekoppeld aan een handbe- 
 diende of automatische transmissie (voor 
 het eerst in de Mégane R.S.).
l  Technologie afkomstig uit de autosport.

Design
Het expressieve design en de sportieve lijnen 
zijn een directe verwijzing naar het dynami-

RENAULT PRESENTEERT NIEUWE MÉGANE R.S.
sche karakter van de nieuwe Mégane R.S. en 
de rijke historie van Renault in de autosport. 
Hij onderscheidt zich met zijn krachtige pro-
porties en brede wielkasten, die voor en ach-
ter respectievelijk 60 en 45 mm zijn verbreed 
ten opzichte van de Mégane GT. De algehele 
breedte is daardoor toegenomen. De wiel-
kasten zijn gevuld met 18- of 19-inch wielen 
voor optimale stabiliteit en verbeterde pres-
taties in bochten en die uiteraard bijdragen 
aan de imposante uitstraling van de nieuwe 
Mégane R.S.

Nieuwe kleur
De Mégane R.S. is leverbaar in de nieuwe 
carrosseriekleur Orange Tonic. Evenals de 
van Renault Sport bekende kleur Jaune Sirius 
profiteert de nieuwe lakkleur van een unieke 
glans voor een speciaal effect. Het maakt de 
Mégane R.S. nog sportiever en de kleur past 

bovendien perfect bij het interieur van de 
auto.

Nieuwe 1,8-liter turbomotor
De Mégane R.S. wordt aangedreven door een 
nieuw ontwikkelde turbomotor met directe 
brandstofinjectie. De 1,8-liter (1.798 cm3) 
viercilinder benzinemotor levert een vermo-
gen 205 kW (280 pk) bij 6.000 t/min en 390 
Nm trekkracht tussen 2.400 en 5.000 t/min. 
Om de TCe 280-motor optimaal te laten pres-
teren onder de motorkap van de Mégane R.S. 
hebben de ontwerpers veel aandacht besteed 
aan de cilinderkop, de luchttoevoer en de uit-
laat.

De nieuwe Renault Mégane R.S. is eind 2017 
te koop bij VKV Renault, levering start in het 
eerste kwartaal van 2018.

Tijdens de autoshow van Frankfurt presenteerde Renault de nieuwe Mégane R.S.. Sinds 
de lancering van de eerste generatie Mégane R.S in 2004 heeft het model een sterke 
reputatie opgebouwd in de high-performance-klasse van het C-segment.
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De Renault Talisman en Talisman Estate hebben afge-
lopen zomer een aantal kleine wijzigingen ondergaan, 
terwijl de gelimiteerde, luxe uitvoering Série Signature 
Limousin aan het aanbod is toegevoegd.

De subtiel gewijzigde Renault Talisman is te herkennen aan 
de LED-mistlampen in de voorbumper (vanaf uitvoering Zen). 
Bij de uitvoeringen met het Bose Surround® premium audio-
systeem is de onderzijde van de speakers nog beter afgewerkt.

Série Signature Limousin
De nieuwe Série Signature Limousin voor de Renault Talis-
man en Talisman Estate is gepositioneerd tussen de uitvoe-
ringen Intens en INITIALE PARIS. Hij onderscheidt zich met 
zijn lederen bekleding in Rivièra ‘Gris Sable’ en specifieke 18-
inch lichtmetalen ‘Grandtour’ wielen.
De standaarduitrusting is gelijk aan de uitvoering Intens, met 
als extra’s  parkeersensoren voor, achter en opzij, een ach-
teruitrijcamera, het Bose Surround® premium audiosysteem 
met Centerpoint 2®-technologie en zesvoudig elektrisch 
verstelbare voorstoelen met massagefunctie en stoelverwar-
ming.

Prijzen en motoren
De Série Signature Limousin is leverbaar in combinatie met 
alle motorvarianten van de Renault Talisman en Talisman 
Estate, met uitzondering van de dCi 110 (EDC) dieselmotor.
De meerprijs bedraagt in alle gevallen € 2.000 ten opzichte 
van de uitvoering Intens. De prijzen van de Série Signature 
Limousin beginnen bij € 39.390 voor de Talisman TCe 150 
EDC en lopen op tot € 46.590 voor de Talisman Estate dCi 
160 EDC.

Renault introduceerde in augustus van dit jaar een nieu-
we uitvoering voor de Twingo, Mégane en Kadjar: de 
Limited. Deze speciale versie combineert een complete 
uitrusting met een extra gunstige prijsstelling, waarbij 
uw voordeel oploopt tot € 710. 

Mégane Limited
De Renault Mégane Limited is leverbaar als Hatchback en 
Estate. Deze versie onderscheidt zich met lichtmetalen 16-in-
chwielen, parkeersensoren achter, privacy glass, Renault 
handsfree card en een ‘Limited’-badge. Er is keuze uit de 
Energy TCe 100- en TCe 130-benzinemotoren en de Energy 
dCi 110-dieselmotor. De TCe 130 en dCi 110 zijn naar wens 

leverbaar met een EDC-automaat. De prijzen van de Mégane 
Limited beginnen bij € 23.890. 

Kadjar Limited
Ook met de Renault Kadjar Limited kunt u rekenen op een 
rijke uitrusting, met onder meer het multimediasysteem 
R-LINK 2, lichtmetalen 17-inchwielen van het model ‘Aqui-
la’ Diamante, parkeersensoren voor en achter en vloermat-
ten. De Kadjar Limited biedt keuze uit de Energy TCe 130- en 
TCe 165-benzinemotoren en de dCi 110-dieselmotor. Een 
EDC-transmissie is optioneel leverbaar voor de Energy TCe 
130 en de dCi 110. De Kadjar Limited is leverbaar voor prijzen 
vanaf € 29.490.
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De autoshow van Frankfurt (IAA) was 
het toneel voor de wereldpremière van 
de Renault SYMBIOZ. Dit conceptmodel 
vertegenwoordigt de visie van Renault op 
de auto en zijn rol in de samenleving tot 
2030: elektrisch aangedreven, autonoom, 
verbonden en ontworpen om volledig te 
integreren in het leven van de mens. 

RENAULT PRESENTEERT TOEKOMSTVISIE 
TIJDENS DE AUTOSHOW VAN FRANKFURT

Met SYMBIOZ laat Renault zijn visie op 
de auto van de toekomst zien, evenals de 
rol die de auto in ons leven speelt, zowel 
in als buiten de auto. SYMBIOZ is drieledig 
en bestaat uit een auto, een demonstra-
tieauto en een huis. SYMBIOZ valt onder 
het ‘Wisdom’-bloemblaadje van de op een 
levenscyclus gebaseerde ontwerpstrategie 

van Renault, die in dit geval volwassenheid 
suggereert.

Met SYMBIOZ blikt Renault vooruit op 
een toekomst zo ver weg als 2030. Renault 
heeft ook een demonstratieauto ontwik-
keld die hint naar een model voor de nabije 
toekomst, zo rond 2023. De eerste rijtesten 

met dit prototype vinden nog dit jaar plaats. 
Beide auto’s zijn elektrisch aangedreven, 
autonoom en volledig verbonden met hun 
omgeving. ‘Reizigers’ – bestuurder en inzit-
tenden – genieten van een interieur dat aan-
voelt als thuis en dat speciaal voor autonoom 
rijden is ontworpen. Onderweg wordt de auto 
een verlengstuk van thuis. Als de auto in huis 
geparkeerd staat, doet hij dienst als een ex-
tra, mobiele, multifunctionele kamer.

Bezoekers van de Renault-stand konden rond 
dit mobiele huis lopen en de manier ervaren 
waarop SYMBIOZ in de toekomst wellicht 
met zijn omgeving communiceert. Renault is 
de eerste autofabrikant die op een autoshow 
een compleet huis presenteert. Een huis bo-
vendien, dat laat zien hoe een auto waarmee 
het verbonden is, kan bijdragen aan nieuwe 
manieren van reizen waarmee het vervoer-
middel een verlengstuk van thuis wordt.

Vijf weetjes over de nieuwe Renault 
SYMBIOZ

De naam SYMBIOZ staat voor…

Symbiose is een Griekse term en staat voor 
“samen levend”. Als onderdeel van het da-
gelijks leven is SYMBIOZ veel meer dan een 
vervoermiddel. Studies laten zien dat auto’s 
in stedelijke gebieden 95% van de tijd onge-
bruikt stil staan*. SYMBIOZ concept verbindt 
de auto met thuis. Om dit te bereiken, heeft 
Renault besloten de relatie tussen de auto 
en thuis te veranderen door de twee fysiek 
met elkaar te verbinden en ze zo modulair en 
verbonden mogelijk te maken. * Bron: EMD 
Standard Certu

De Renault SYMBIOZ midden in 
de woonkamer óf op het dak kan     
staan?

Wat de precieze relatie tussen het ontworpen 
huis en de Renault SYMBIOZ is? U kunt de 
SYMBIOZ allereerst zien als een compacte, 
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Met meer dan een miljoen verkochte exemplaren is de 
Dacia Duster na zeven jaar compleet vernieuwd. Dacia 
heeft zijn iconische SUV compleet herzien, met een nieu-
we vormgeving, een modern interieur en een uitgebreide 
uitrusting met nieuwe voorzieningen. Tegelijkertijd is hij 
nog steeds verrassend betaalbaar, zo ruim als altijd en een 
uitblinker in het terrein. 

Stoerdere uitstraling
De nieuwe Dacia Duster heeft een stoer karakter, dat is zowel 
vanbuiten als vanbinnen duidelijk te zien. De carrosserie is 
opnieuw ontworpen, met krachtigere, karakteristieke lijnen 
die het robuuste karakter van de auto onderstrepen. Ook de 
afwerking van de auto is verbeterd.

Nadruk op comfort
De vormgeving van het hoogwaardiger interieur is ingrijpend 
vernieuwd voor meer comfort en gebruiksgemak. De steiler 
geplaatste voorruit zorgt ervoor dat het interieur ruimtelij-
ker voelt, de geluidsisolatie is ingrijpend verbeterd, zodat 
het comfort is verhoogd en minder geluid van buiten de auto 
hoorbaar is. Dankzij extra aandacht voor de geluidsisolatie 
van de carrosserie is het geluidsniveau in het interieur tot de 
helft gereduceerd.

Hoger reiscomfort
Het reiscomfort staat op ongekende hoogte. De totale berg-
ruimte is met 5,8 liter uitgebreid tot 28,6 liter. Veel van de 
gemakkelijk toegankelijke bergruimtes zijn opnieuw vorm-
gegeven om het gebruiksgemak onderweg te verhogen. Er 
is nu ook een 2,7 liter grotere bergruimte onder de rechter 
voorstoel. De bagageruimte van de nieuwe Duster is net zo 
groot als die van de vorige: 445 liter voor de versie met voor-
wielaandrijving en 376 liter voor de versie met vierwielaan-
drijving. 

De nieuwe Duster is leverbaar met allerlei voorzieningen die 
nooit eerder in het aanbod van Dacia voorkwamen en waar-
naar veel vraag was bij de klanten van Dacia. De lijst nieuwe 
voorzieningen omvat onder meer het 360°multi-view came-
rasysteem, Blind Spot Warning, gordijnairbags, elektronisch 
geregelde airconditioning, Dacia handsfree card en automa-
tisch in- en uitschakelende verlichting.

Een echte SUV voor dagelijks gebruik
De nieuwe Dacia Duster heeft terreincapaciteiten die tot de 
beste in zijn klasse behoren en biedt nu nog meer rijplezier. 
De nieuwe Duster heeft dezelfde off-roadcapaciteiten die zijn 
voorganger zo’n succes maakten. Hoewel de nieuwe Duster er 
nog imposanter uitziet, wijken de afmetingen nauwelijks af 
van zijn voorganger. 
Op het moment van schrijven van deze krant waren de prij-
zen voor de nieuwe Duster nog niet bekend.
Kijk op vkvgroep.nl/dacia voor de meest recente informatie.

SUBTIELE MODELJAAR UPDATES EN 
NIEUWE SÉRIE SIGNATURE LIMOUSIN 
VOOR RENAULT TALISMAN 

NIEUWE LIMITED-
UITVOERINGEN 
RENAULT TWINGO, 
MÉGANE EN 
KADJAR
 

DE NIEUWE DACIA DUSTER: 
MEER DUSTER DAN OOIT

 
Twingo Limited
De Renault Twingo Limited wordt aangedreven door de SCe 
70-benzinemotor en is standaard uitgerust met onder meer 
parkeersensoren achter, privacy glass, lichtmetalen 15-inch-
wielen, striping ‘Lines’ en een met leder bekleed stuurwiel. 
De Twingo Limited is er vanaf € 13.290. Een automatische 
EDC-transmissie is optioneel.

Ook de Renault Clio en Captur zijn beschikbaar in een Limi-
ted uitvoering. Uw VKV verkoopadviseur vertelt u hier graag 
meer over.

gezellige en modulaire extra kamer in huis. 
Een lift kan de auto verplaatsen naar de 
slaapkamer of zelfs het dakterras. Op dat-
zelfde plateau wordt de Renault SYMBIOZ 
ook opgeladen. Daarbij delen de SYMBIOZ 
en het huis energie op dezelfde manier als 
ruimte.
 

Het huis en de conceptcar ook 
daadwerkelijk te bewonderen 
waren?

Renault is de eerste autofabrikant die op een 
autoshow een compleet huis –  21 meter lang, 
7 meter hoog en 8 meter breed – presenteert. 
Bezoekers van de stand op de IAA konden 
rond dit mobiele huis lopen en de manier er-
varen waarop SYMBIOZ in de toekomst wel-
licht met zijn omgeving communiceert.

Het interieur van de conceptcar 
aansluit bij het interieur van het 
huis?

Het interieur van Renault SYMBIOZ is ge-
maakt van materialen die eveneens voor het 
interieur van het huis zijn toegepast, zoals 
vilt, hout, marmer en poselein. Op deze ma-
nier is SYMBIOZ in complete harmonie met 
het huis, ongeacht zijn plaats daarin of de 
wijze van gebruik.

Laurens van den Acker bij iedere 
nieuwe conceptcar schoenen laat 
designen?

Bij elke conceptcar die Laurens van den Acker 
– Senior Vice President, Corporate Design – 
ontwerpt, laat hij ook een speciaal paar Adi-
das sneakers ontwerpen. De kleuren van zijn 
sneakers sluiten dan aan bij de kleuren van 
de desbetreffende conceptcar. Dit keer waren 
zijn Adidas schoenen koperkleurig met blau-
we accenten.
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een auto, een demonstratieauto en een huis. Met SYMBIOZ 
blikt Renault vooruit op een toekomst zo ver weg als 2030. Be-
langrijkste uitgangspunten van dit studiemodel zijn het slim 
opslaan en delen van energie, altijd verbonden zijn (net zoals 
nu met de smartphone) en energieneutraal vervoer. Het lijkt 
nog ver weg voordat dit realiteit zal zijn, maar het gaat sneller 
dan we denken.
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De winters in Nederland zijn onvoor-
spelbaar. Het is dus het beste om overal 
rekening mee te houden; van regen en 
storm tot ijzel en sneeuw. Deze winter-
se 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 winter-
check. 

Tijdens de wintercheck wordt uw auto op 
een aantal vitale onderdelen gecontroleerd, 
zoals banden, remmen en ruitenwissers. 
Constateren onze monteurs een manke-
ment 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.
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In het nieuwe regeerakkoord is de doelstelling opgenomen om in 
2030 uitsluitend elektrische voertuigen te verkopen. Enkele jaren 
geleden was deze doelstelling voor velen van ons onrealistisch. 
Hoe vaak hoorde ik niet dan men nooit elektrisch zou gaan rijden 
omdat ze het geluid van de vertrouwde brandstof motor zouden 
gaan missen of de angst dat men niet op vakantie kan gaan met de 
auto vanwege de batterij en laadcapaciteit. Mede door het beleid 
van de (lokale) overheid zie je dat veel bedrijven en overheidsin-
stellingen hard bezig zijn om hun wagenpark klaar te maken voor 

de toekomst. In onze hoofdstad zien we al een geruime tijd veel Nissan LEAF’s 
als taxi rijden. Veel van deze elektrische taxi’s komen bij onze Nissan vestiging 
in Amsterdam vandaan. Doordat we veel contact hebben met de chauffeurs die 
deze taxi’s rijden horen we hun ervaringen met de elektrische LEAF regelma-
tig. In het begin waren deze best wel sceptisch, maar we horen tegenwoordig 
bijna alleen maar positieve verhalen van deze ervaringsdeskundigen! 
 
Sterker nog, de nieuwe Nissan LEAF die begin volgend jaar in de showrooms 
staat wordt nu al flink “ongezien” verkocht. De verwachtingen zijn hoogge-
spannen en dat is ook logisch. Naast dat de auto fantastisch is vormgegeven 
zijn de gebruiksmogelijkheden ook toegenomen. Volgens de NEDC norm zou 
de nieuwe Nissan 378 kilometer met een volle batterij kunnen afleggen. Nu 
moet je voorzichtig zijn met deze theoretische norm en daarom denk ik dat het 
realistisch is om in de praktijk rekening te houden met 275 kilometer. Hierbij 
rekening houdend met de weersomstandigheden en alle comfort van bijvoor-
beeld airconditioning en multimediasystemen. Wanneer de batterij leeg is, 
kan deze op een snellader binnen 40 minuten weer voor 80% opgeladen zijn.  
Tevens is de gemiddelde woon/werkafstand 27 kilometer in Nederland. Daar-
mee is deze auto voor een hele grote groep ideaal. 
 
Naast het merk Nissan mogen wij ook het Franse merk Renault leveren. Dit merk 
heeft een zeer breed gamma, ook op elektrisch gebied. Zo hebben we de elek-
trische Twizy, ZOE, Kangoo ZE (Zero Emission) en vanaf begin volgend jaar ook  
de elektrische Master ZE. Met name de nieuwe Master ZE kan het vraagstuk 
over schone bestelwagens perfect invullen. Wist u dat een pakketbezorger in 
Nederland per dag gemiddeld maar 50 kilometer per dag aflegt en daarbij 
bezorgt hij tussen de 100 en 150 pakketjes per dag. Alleen al voor deze doel-
groep zou de elektrische Master een perfecte oplossing zijn. Ook de Renault  
ZOE heeft onlangs een verbeterde batterij gekregen waardoor de actieradius 
sterk is toegenomen. Deze ligt in lijn met de nieuwe Nissan LEAF. 
 
Zo zien we dus dat de merken die wij vertegenwoordigen al geruime tijd voor-
oplopen met de ontwikkeling van volledig elektrisch rijden. De eerste Nissan 
LEAF was al in 2011 te zien in Nederland en 2 jaar later volgde Renault met 
de ZOE en Twizy. Hiermee waren ze één van de weinige pioniers op het gebied 
van volledig duurzaam rijden en hebben ze dus op het gebied van deze ont-
wikkeling een mooie ruime voorsprong. Hetzelfde geldt voor het onderhouden 
en repareren van elektrische auto’s. Doordat wij deze auto’s als eerste zijn gaan 
verkopen, hebben onze monteurs hier inmiddels veel ervaring mee en zijn we 
met de VKV Groep experts in zowel het verkopen en onderhouden van elek-
trische auto’s!
 
Om de definitieve doorbraak van de elektrische auto te realiseren zijn denk 
ik een goede financiële stimulering van de overheid én een optimale laadin-
frastructuur cruciaal, zodat het niet alleen voor bedrijven interessant is maar 
ook voor particulieren. Al met al zie ik een mooie toekomst weggelegd voor 
deze vorm van mobiliteit. Wilt u een ervaren hoe het is om 100% elektrisch 
te rijden? Kom dan naar één van onze showrooms of plan een proefrit op  
vkvgroep.nl

Bas Bijl
Directeur Sales
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VKV Groep voorziet alle 
locaties van AED apparaat

KOM VEILIG DE WINTER DOOR MET DE WINTERCHECK 

Jaarlijks worden circa 16.000 mensen buiten 
het ziekenhuis getroffen door een hartstil-
stand. Reanimatie door omstanders en de inzet 
van een AED* binnen 6 minuten vergroot de 
kans op overleving aanzienlijk. Een belangrijke 
reden voor de VKV Groep om alle vestigingen 
te voorzien van een AED. 

De VKV Groep is sinds 2013 een officieel Er-
kend Duurzaam autobedrijf. Dit betekent dat 
de VKV Groep niet alleen milieubewust te werk 
gaat en deelneemt aan maatschappelijke pro-
jecten, maar ook investeert in duurzaamheid 

EEN BLIK IN DE 
(ELEKTRISCHE) 
TOEKOMST
Met grote regelmaat verschijnen er berichten in de media 
over de klimaatdoelstellingen van de Europese en Neder-
landse overheid. Steeds vaker wordt de elektrische auto 
hierin als belangrijke factor genoemd. De elektrische 
auto is bezig aan een opmars en zowel Renault als Nissan  
spelen hier als elektrische autofabrikanten van het  
eerste uur een belangrijke rol in. De laatste tijd hebben 
beide merken diverse concept cars onthuld die volledig 
elektrisch zijn aangedreven en zo een goed beeld geven 
van de elektrische toekomst.

Nissan IMx Concept
Nissan presenteerde op de Tokyo Motor Show de IMx Concept, 
dit is een crossover met een 100% elektrische aandrijflijn en 
kan volledig autonoom rijden. Door het aanbieden van onge-
kend veel rijplezier en de mogelijkheid om de rijmodus van het 
voertuig aan te passen, streeft de Nissan IMx ernaar om het 
dagelijkse leven van de bestuurders te veranderen. Het hart van 
alle technologische voorzieningen van de IMx is een toekom-
stige versie van ProPILOT waarmee volledig autonoom rijden 
mogelijk is.
Wanneer ProPILOT wordt geactiveerd, trekt het systeem auto-
matisch het stuurwiel terug in het dashboard en gaan de stoe-
len uit hun vaste posities waardoor de bestuurder meer vrijheid 
krijgt en de passagiers meer kunnen ontspannen en genieten 
van de reis. In de rijmodus Manual komt het stuurwiel terug 
en gaan de stoelen in de originele positie. De Nissan IMx staat 
op Nissan’s nieuwe EV-platform, ontworpen voor maximale 
efficiency. De krachtige en stille aandrijflijn – met een gecom-
bineerd vermogen van 320 kW en 700 Nm – staat garant voor 
uitstekende prestaties. Dankzij de nieuwe batterij met hoge 
energiedichtheid is een actieradius van meer dan 600 kilome-
ter op een enkele acculading mogelijk. Uniek is dat de IMx zich 
automatisch kan inparkeren op een locatie waarna het voertuig 
zichzelf kan aansluiten op het lokale energienetwerk. De auto 
dient dan als ‘virtuele’ energiecentrale door energie terug te 
geven aan het stroomnet.

Renault SYMBIOZ
Laurens van den Acker, Senior Vice President Corporate Design 
van Renault, gaf vrijdag 20 oktober 2017 een exclusieve Design 
Masterclass bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU 
Delft. De Nederlandse topdesigner, die zelf afstudeerde aan de 
TU Delft, kreeg de zaal stil met een meeslepende presentatie 

Nooit te oud 
voor een nieuwe Renault! 
Dat leeftijd maar een getal is, wordt bewezen door dhr. Van Kerkhof die afgelopen zomer op 
84 jarige leeftijd een nieuwe Renault kocht bij VKV Wijk bij Duurstede. Een extra bijzonder 
moment, omdat dhr. van Kerkhof aan de wieg stond van het wat nu, ruim 90 jaar later, de VKV 
Groep is geworden. De zoons van dhr. Van Kerkhof, Marc en Peter van Kerkhof, zijn nog steeds 
aandeelhouders van het familiebedrijf en werkzaam als respectievelijk financieel directeur 
en facilitair directeur.
Op de foto staan v.l.n.r. Willem van Schijndel en Raymond Henebiens van VKV Wijk bij Duurstede 
en Cor van Kerkhof.

over de toekomstvisie van Renault en de bijbehorende uitda-
gingen op het gebied van design. Ook toonde hij voor het eerst 
in Nederland de bijzondere Renault SYMBIOZ concept car, die 
deel uitmaakt van een innovatief ecosysteem, bestaande uit 
een huis en een auto die met elkaar in verbinding staan.
Met SYMBIOZ laat Renault zijn visie op de auto van de toe-
komst zien, evenals de rol die de auto in ons leven speelt, zo-
wel in als buiten de auto. SYMBIOZ is drieledig en bestaat uit 

Tijdens de wintercheck controleren wij o.a. onderstaande 
onderdelen:

4	 Banden
4 Remsysteem
4 Ruitenwissers
4 Elektrisch systeem incl. accu
4 Uitlaat
4 Vloeistoffen
4 Verwarming / airconditioning
4 Verlichting
4 Carrosserie
4 Sloten en portieren

U kunt de wintercheck laten uitvoeren vanaf € 9,95 (Nis-
san) en € 14,95 (Renault/Dacia). Heeft u een My Renault+ 
pas, Nissan+ Card of Mobiliteits Pas? Dan is de winter-
check zelfs geheel gratis voor u. Plan gemakkelijk online 
uw afspraak in viavkvgroep.nl/werkplaatsafspraak . 

van mensen. Het plaatsen van AED apparaten 
past heel goed in het proactieve beleid van 
de VKV Groep om te zorgen voor een veilige 
(werk)omgeving, niet alleen voor de medewer-
kers maar ook voor klanten en bezoekers van 
het bedrijf. Alle bedrijfshulpleners binnen de 
VKV Groep zullen extra trainingen krijgen voor 
het gebruik van de AED apparaten. 

“Een AED plaatsen is geen verplichting voor be-
drijven, maar voor ons staat de zorg voor onze 
mensen voorop. Een hartstilstand kan iedereen 
overkomen: een klant, een collega of een andere 
aanwezige. Op zo’n moment kan een AED appa-
raat letterlijk een levensgroot verschil maken.“ 
aldus Monique de Haan, directeur HR & Duur-
zaamheid bij de VKV Groep.

Op de foto staat Martie Wellens, verkoper én 
bedrijfshulpverlener bij VKV Waalwijk met het 
AED apparaat. 

*AED (automatische externe defibrillator), een 
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen 
bij een hartstilstand



Er wordt volop verbouwd bij de VKV Groep. De 
vestigingen in Rotterdam, Spijkenisse, Waal-
wijk en Wijk bij Duurstede zijn de afgelopen 
jaren al flink verbouwd en dit jaar is het de 
beurt aan de vestigingen in Culemborg, Zalt-
bommel en Gorinchem. 

VKV Culemborg en VKV Zaltbommel
De verbouwingen bij VKV Culemborg en VKV 
Zaltbommel zijn inmiddels afgerond. Bij beide 
vestigingen hebben de recepties een geheel 
nieuwe uitstraling gekregen die aansluit bij 
de nieuwe stijl van Renault. De balies hebben 
een modern en meer open design gekregen. 
De verbouwingen hebben zo af en toe gezorgd 
voor overlast. We bedanken onze klanten en 
medewerkers dan ook graag voor hun geduld 
en begrip. Het resultaat mag er in ieder geval 
zijn!

VKV Gorinchem
Op het moment van schrijven van de krant, 
wordt er bij VKV Gorinchem nog flink ver-
bouwd. Deze vestiging wordt volledig omge-
bouwd tot een Renault STORE. Hierbij worden 
zowel de receptie als de showroom geheel ge-
moderniseerd, zodat deze weer van de laatste 
gemakken zijn voorzien. De verwachting is 
dat de verbouwing begin december afgerond 
is. Op vrijdag 15 december zal de nieuwe 
Renault STORE van VKV Gorinchem feeste-
lijk geopend worden. Klanten van VKV Go-
rinchem ontvangen uiteraard een uitnodiging 
voor deze opening. Heeft u geen uitnodiging 
ontvangen? U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen! Op onze website vindt 
u meer informatie over de opening. 

Hoe bent u bij de VKV Groep terecht gekomen?
Ik reed begin 2004 een Fiat Brava en wilde graag een ande-
re auto kopen, bij voorkeur een wat hogere auto. Tijdens de 
Paasshow in Tiel ben ik toen bij verschillende garages gaan 
kijken dus ook bij VKV, want ik had de reclame gezien van de 
Dacia.
 
Waarom heeft u voor VKV gekozen?
Bij VKV Tiel zag ik de Logan staan, die heb ik toen na enig 
onderhandelen over de inruilprijs gekocht. Deze Logan heb 
ik 3 jaar gereden en toen weer een nieuwe Logan gekocht. 
Die heb ik 4 jaar gereden, toen een nieuwe Sandero Stepway 
gekocht en deze na 3 jaar weer ingeruild voor de nieuwste 
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VKV GROEP 
GENOMINEERD VOOR 
ONLINE DEALER 
AWARDS

RENAULT l DACIA l NISSAN l INFINITI 7

VERBOUWINGEN 
BIJ DIVERSE 
VKV VESTIGINGEN

Begin november zijn door een vakjury alle genomineerden  
voor de Online Dealer Awards bekendgemaakt. De website  
vkvgroep.nl is genomineerd voor twee categorieën: Beste  
Dealersite en Beste Online Leadopvolging. In deze categorieën 
strijdt de VKV Groep met nog 7 andere genomineerden en ma-
ken we kans op zowel een vakjury- als een publieksprijs.

Vakjury
Voor de eerste editie van de Online Dealer Awards zijn veel 
inschrijvingen binnen gekomen. Alle inschrijvingen zijn zorg-
vuldig beoordeeld door een deskundige vakjury, bestaande uit 
professionals uit de automotive branche.

Het oordeel van de jury over de website van de VKV Groep:

“De website van VKV Groep kenmerkt zich door een hoge gebruiks-
vriendelijkheid, onderscheidende content en een uniek design. 
Voortdurend wordt de website geoptimaliseerd met behulp van A/B 
testing. De website bevat mede daardoor een compleet aanbod en 
is innovatief. De website heeft voor alle merken die VKV Groep voert 
een eigen gedeelte.”

Begin oktober werd voor de 3e maal het MVO Fes-
tival georganiseerd in Rotterdam. MVO staat voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen ofwel 
duurzaam ondernemen. Het MVO Festival is een 
initiatief van de gebiedscommissie Prins Alexander 
(gemeente Rotterdam), verschillende maatschappe-
lijke organisaties en de ondernemersvereniging uit 
Rotterdam Prins Alexander. Met een grote vestiging 

in Rotterdam Alexander kon de VKV Groep uiteraard niet ontbreken op dit festival. 
Zeker omdat de VKV Groep sinds 2013 een gecertificeerd Erkend Duurzaam bedrijf 
is. Dit certificaat wordt jaarlijks getoetst door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit 
(IvDM) en is het bewijs dat de VKV Groep in alle facetten van de bedrijfsvoering duur-
zame verbeteringen heeft doorgevoerd. Een perfecte match dus om op het Festival 
enkele van onze 100% elektrische modellen onder de aandacht te brengen, zoals de 
Renault ZOE, Nissan LEAF en de Nissan e-NV200. 

Over de online lead opvolging van de VKV Groep zei de jury het 
volgende:

“Het overtreffen van de klantverwachting is belangrijk voor de VKV 
Groep. De aanvraag wordt opgevolgd totdat er een passend ant-
woord is in de vorm van: een showroom afspraak, order of het wordt 
duidelijk dat er geen interesse meer is op korte termijn. Bij elke lead 
wordt duidelijk gemaakt: waarom moet ik bij VKV kopen?”

Winnaar
Op het moment van het drukken van dit VKV Nieuws was nog 
niet bekend of de VKV Groep één of meerdere awards heeft ge-
wonnen. Op 13 december zijn alle winnaars bekendgemaakt tij-
dens een awardshow in het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid. Benieuwd of VKV de prijzen in de wacht heeft gesleept? 
Kijk dan op onze site of social media kanalen. 

Helpt u mee om onze site nog beter te maken?
Hopelijk is onze site gekozen als beste dealersite, maar we wil-
len blijven verbeteren. Dit doen we door ons aanbod verder uit 
te breiden, onderdelen gebruiksvriendelijker te maken, naar 
feedback van gebruikers te luisteren en door de vragen die we 
ontvangen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. 
Wilt u ons meehelpen om onze website verder te verbeteren?  
Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar 
marketing@vkvgroep.nl.  

KOEKELA & DUURZAAM RIJDEN
 

VKV aanwezig bij 
MVO Festival Rotterdam

Gaat u voor 100% elektrisch?

Wie gingen u voor?

Sowieso in de stad biedt elektrisch rijden 
voordelen. Ook kwamen we in aanmerking 
voor de subsidieregeling, dus toen dachten 
we destijds laten we het gewoon proberen. 
Ondanks dat de aanschafprijs dus hoger is, is 
elektrisch rijden wel de toekomst. Nu zijn we 
erg enthousiast. 
We hebben destijds een bijeenkomst van de 
gemeente Rotterdam bijgewoond, over de 
voordelen van elektrisch rijden en uitleg over 
de subsidiemogelijkheden. Dat heeft ons  
getriggerd plus natuurlijk de invoering van 
de milieuzone. 

Wat zou u aan andere ondernemers 
adviseren als het om elektrisch 
rijden gaat? 

Voor korte ritten en bezorgen van bestellin-
gen in de stad is elektrisch rijden ideaal. Voor 
langere ritten kan het lastiger zijn, omdat je 
niet overal kunt opladen. Maar tegenwoordig 
komen er steeds meer laadpunten bij. 

Wat zouden jullie nog graag willen 
vermelden? 

Wij ervaren de Nissan e-NV200 als een pret-
tige zakelijke elektrische auto, ook voor het 
milieu natuurlijk.

We are all about taste

Al sinds de start van Koekela in 2003 zijn ze 
elke dag bezig met passie voor bakken en 
dat levert heerlijke producten met een eigen 
draai en eerlijke basis op. Eerlijke basis als in; 
geen kunstmatige geur- en kleurstoffen en 
100% kwaliteit. Van hun welbekende wortel-
taart tot aan de knapperige Chocolate Chip 
Cookies, voor alle producten hanteren ze een 
Rotterdamse no-nonsense aanpak waarin 
Amerikaanse invloeden doorschemeren. De 
producten van Koekela zijn home- en hand-
made en worden helemaal ‘from scratch’ 
gemaakt met kwalitatieve ingrediënten vol 
smaak. En dat proef je! Wij spraken met  
eigenaresse Sereni Horton over de keuze van 
Koekela voor elektrisch rijden.

Koekela heeft in 2016 een elektri-
sche auto besteld via de VKV Groep. 
Kunt u aangeven welke auto dat is 
en waarom Koekela voor elektrisch 
rijden gekozen heeft? 

We rijden in een 100% elektrische e-NV200 
bestelbus van het merk Nissan. Wij rijden 
elektrisch, omdat we vinden dat het beter 
voor de stad en het milieu is. Ook handig 
voor ons. Qua kosten is het ook aantrekkelijk 
(omdat het op termijn kostenbesparend is). 
De aanschafprijs van de auto is hoger, maar 
dit verdien je op termijn terug, plus het is fij-
ner voor het milieu. 

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, 
wordt elektrisch vervoer steeds meer 
gestimuleerd, want elektrische 
auto’s zijn schoon, stil en zuinig. 
Hoe ervaren jullie elektrisch rijden? 
Ook ten opzichte van elektrisch 
rijden in en om Rotterdam. 

In het begin vonden onze chauffeurs het een 
beetje eng, want je kan de auto niet horen. 
Iedereen was verbaasd dat de auto eigenlijk 
meer power heeft dan ze verwachtten (o.a. 
bij het optrekken van de auto). Onze chauf-
feurs zijn bijna allemaal 65 plus, dus die 
moesten eerst wennen. Ze zijn nu gewend en 
vinden het een fijne auto om in te rijden, ze 
weten beter hoe ver ze kunnen rijden met de 
accu en hoe het werkt. We hebben nu ook een 
eigen oplaadpunt, en dat is fijn. 

Culemborg

Zaltbommel

Gorinchem

meneer 
Van Oosteren

Steeds meer bedrijven kiezen voor 100% elektrisch. Twijfelt u of elektrisch rijden 
ook iets voor uw bedrijf kan zijn? Het Fleetsales team van de VKV Groep heeft ruime 
ervaring met het aanbieden van elektrische auto’s en geven u graag een vrijblijvend 
advies. Niet alleen op het gebied van aanschaf hebben zij veel kennis in huis. Ook op 
het gebied van de diverse subsidies en belastingvoordelen kunnen zij u van advies 
voorzien. Uw accountmanager binnen het VKV Fleetsales team kan u het hele traject 
uit handen nemen, van het aanvragen van de subsidie tot de aanleg van laadpleinen. 
Meer informatie en contactgegevens vindt u op vkvgroep.nl/fleetsales.

Sandero Stepway automaat. Deze Sandero rijd ik sinds 19 mei 
jongstleden en de automaat bevalt mij prima.

Wat vindt u van de service van de VKV Groep?
Ik vind de service bij VKV Tiel heel erg goed, je wordt er altijd 
vriendelijk ontvangen met koffie en je krijgt duidelijke uitleg 
wat er aan de auto is gedaan. Vooral de zomer- en winter-
check vind ik goed.
 
Wat voor auto`s heeft u nog meer gereden?
Ik heb diverse merken gereden o.a. tweemaal een Renault 8, 
Opel Rekord, Opel Ascona, Fiat Brava, Fiat Tipo en nu dus de 
vierde Dacia op rij.

Wat is de mooiste 
auto die u ooit 
gereden heeft?
De mooiste auto die ik 
ooit gereden heb vind ik 
deze nieuwe Dacia San-
dero Stepway .

Wat voor tip zou u 
de VKV Groep geven 
voor de toekomst?
Mijn advies aan de VKV 
Groep is: ga vooral zo 
door met jullie klant-
vriendelijkheid, service 
en persoonlijke benade-
ring 

De Groenzoom

Liander

Stedin

SKSG

KLANT AAN HET WOORD: 



De afgelopen maanden stonden binnen de VKV Groep 
in het teken van kids en evenementen. Een sportief, 
maar soms ook duurzaam programma waarbij onze 
klanten en collega’s kennis hebben kunnen maken met 
een aantal partnerships en sponsorships van de VKV 
Groep zoals Sparta Rotterdam, racetalent Richard 
Verschoor en Het Genootschap van De Wereldbeter-
makers (een initiatief van Jochem van Gelder). 
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Theatershow @Wereldbetermakers 
| zondag 15 oktober 
#jochemvangelder #maakgenootdervervoer 
#100%elektrische #renaultZOE 

Open Dag @spartarotterdam | zaterdag 2 september 
#sparta #opendag #schietenopgatengoal #medailleswinnen 

Talens meets talent | Gave kartclinic met @richardverschoor en 
special guest @vinchenzomusic | woensdag 1 november 
#kartclinic #sportiefsteautodealervanNL #karttalent #kidsevent

Voetbalclinic bij @SpartaRotterdam | woensdag 4 oktober | 104 kids 
#sparta #hetkasteel #voetbalclinic #vkvgroep



Dit jaar was de VKV Groep ook weer 
duidelijk zichtbaar in de sportiefste 
raceklasse van Renault in Neder-
land: de Clio Cup. Al enkele jaren 
is het VKV Groep logo prominent 
aanwezig op de race Clio’s van het 
Certainty Racing team. Het Certain-
ty Racing team van eigenaar Dillon 
Koster heeft de laatste jaren vele 
talenten opgeleid en kampioenen 
voortgebracht, iets dat aansluit bij 

de filosofie van de VKV Groep. De afgelopen tijd zijn er diverse winacties met Certainty 
Racing geweest waarbij klanten en fans de kans hebben gekregen om het racen van 
dichtbij mee te maken. Ook maakte Richard Verschoor zijn eerste meters in een Renault 
Clio Cup tijdens de opnames voor Stuk TV, mogelijk gemaakt door Certainty.

iets anders. De naam refereert aan de oorsprong INFINITI. In 
het Japans wordt het cijfer ‘9’ uitgesproken als ‘kyuu’’  wat 
vergelijkbaar is met de Engelse uitspraak van de letter ‘Q’ die 
wordt gebruikt in de naam van de INFINITI productiemodel-
len.

De carrosserievorm staat ver van de ontwerplijnen die terug 
te zien zijn in de productie modellen. De carrosserie van Pro-
totype 9 zijn gemaakt van stalen panels die op ambachtelijke 
wijze met de hand gehamerd zijn. De auto is in alle opzich-
ten geïnspireerd door retro-vliegtuigontwerpen, wat terug te 
zien is in de gladde aerodynamische oppervlakken, lange mo-
torkap, een open-wiel indeling en een zichtbare cockpit. In de 
cockpit is INFINITI’s aandacht voor detail en afwerking goed 
terug te zien. De cockpit is verpakt in zwart leer met contras-
terend rood stiksel. Ook hier echoot de Japanse oorsprong 
door de subtiele Japanse vlag die in de hoofdsteun is gestikt.

RENAULT l DACIA l NISSAN l INFINITI 11RENAULT l DACIA l NISSAN l INFINITI10

Bij de VKV Groep hebben we talentontwikkeling hoog in het vaandel staan. Dit 
komt tot uiting in onze samenwerkingen met talenten zoals Richard Verschoor en 
Vinchenzo, maar daar blijft het niet bij. Ook met onze eigen medewerkers we bezig 
met het ontwikkelen van talent en zijn we altijd op zoek naar nieuw talent die onze 
organisatie kunnen versterken! 

In onze zoektocht naar nieuw talent waren we met 4 VKV’ers en 2 snelle auto’s op 
zaterdag 28 oktober aanwezig tijdens de Fast Forward Day bij de Innovam in Nieu-
wegein (opleider in de mobiliteitsbranche). Tijdens deze dag was het onze uitda-
ging om jonge mensen enthousiast te maken voor een stage of leerplek bij de VKV 
Groep en te laten zien wat de automotive branche allemaal voor moois te bieden 
heeft. Zo was het onder andere mogelijk om een parcours af te leggen met elektri-
sche Twizy’s, kon je een demonstratie krijgen waarbij Virtual Reality toepassingen 
in de automotive werden getoond en was de TU van Eindhoven aanwezig met een 
spectaculaire elektrische formule raceauto. Het was een interessante dag waarbij 
VKV zich met de beschikbare leerwerkplekken en als werkgever onderscheidend 
heeft getoond op het gebied van talentontwikkeling.

Het vinden, ondersteunen en ontwikkelen van talent is één van de speerpunten 
van de VKV Groep. Dit doen we met enthousiaste leermeesters en betrokken sta-
gebegeleiders, die niets liever willen dan kennis en ervaring overdragen aan een 
nieuwe generatie. We zijn doorlopend op zoek naar enthousiaste en leergierige 
stagiaires die zich willen ontwikkelen binnen de Automotive. Wij zoeken talent in 
alle disciplines; van automonteurs tot verkoopadviseurs en van service adviseurs 
tot marketing talenten. 
Bekijk onze actuele stages en leerplekvacatures via vkvgroep.nl/vacatures.

Muzikaal talent Vinchenzo (finalist bij The Voice of 
Holland 2016) uit Tiel kent de VKV Groep goed. Er 

zijn al meerdere Renaults door VKV geleverd aan familieleden. Begin oktober stond het weekend van 
Vinchenzo niet alleen in het teken van optredens, maar ook boordevol sportiviteit en automotive. Hij 
had een weekenddeal met de door de VKV Groep beschikbaar gestelde, zeer sportieve Renault Clio RS 
om naar zijn optredens te gaan. Een geweldig leuke match op het gebied van talentontwikkeling om 
muzikaal talent Vinchenzo in één van onze automodellen terug te zien, zowel op de weg als op social 
media. En zelfs op de kartbaan. Tijdens de kartclinic bij Coronel in Huizen, nam Vinchenzo het, op uit-
nodiging van VKV, op tegen Red Bull Junior racetalent Richard Verschoor. 

Talentontwikkeling bij VKV & 
INNOVAM FAST FORWARD DAY

Wilt u graag een proefrit maken met één van 
de vele INFINITI modellen, maar heeft u geen 
tijd om naar ons INFINITI Center te komen of 
is de afstand net wat te groot? Geen enkel 
probleem, bij INFINITI is het mogelijk om een 
proefrit op iedere gewenste locatie te plan-
nen, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. U kiest 
de locatie en wij komen geheel vrijblijvend en 
kosteloos naar u toe met het gewenste model. 
Uiteraard wordt de auto gebracht door één van 
onze INFINITI experts zodat hij direct extra in-
formatie over de auto kan geven en uw eventu-
ele  vragen kan beantwoorden.

Heeft u interesse in een proefrit op locatie? Bel 
dan naar 088-4634620 of vraag een proefrit 
aan via infiniti-q30.nl of infiniti-q50.nl  

VKV Groep aanwezig in 
sportiefste Renault raceklasse
 

VKV op het circuit van 
Spa Francorchamps

TALENT 
MEETS 
TALENT
 

In november organiseerden wij in samen-
werking met coureur Richard Verschoor 
een kartclinic. Tijdens deze gezellige mid-
dag kwam ook muzikaal talent Vinchenzo 
als special guest een bezoekje brengen aan 
onze klanten. Een mooi moment om deze 
twee talenten, die wij ondersteunen in hun  
weg naar succes, even voor te stellen. 

Naam | Richard Verschoor
Geboren |16 december 2000
Woonplaats | Benschop
Talent | Autosport

Hoe ben je in aanmerking gekomen 
met de autosport? 
Toen ik 9 jaar was kreeg ik mijn eerste kart 
voor mijn verjaardag. Mijn vader en ik zagen 
elkaar nooit omdat hij altijd aan het werk 
was, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
We wilden graag meer tijd samen doorbren-
gen en dus gingen we samen naar de kart-
baan. 

Wat is je mooiste sportmoment tot 
nu toe? 
Toen ik wereldkampioen karten werd in 2014 
in de Academy Trophy en toen ik Formule 4 
kampioen werd in 2016. 

Voor wie vergeten is dat ook Max Verstappen 
ooit als racetalent deel uitmaakte van het 
Red Bull Junior Team... Momenteel is dat on-
der andere Richard Verschoor, uitkomend in 
de Formule Renault 2.0. Als sportiefste auto-
dealer van Nederland steunt de VKV Groep 
racetalent Richard Verschoor. Een fantasti-
sche aangelegenheid om eens een race van 
Richard van dichtbij te gaan bekijken. Op 

Je mag al wel het racecircuit op, 
maar je hebt je rijbewijs nog niet. 
Welke auto zou je kiezen op het 
moment dat je de weg op mag? 
Ik zou een Renault Clio leuk vinden om mee 
te beginnen! 

Binnen de VKV Groep vinden we 
talentontwikkeling belangrijk. Dat is 
ook één van de redenen om binnen 
de autosport talentvolle coureurs te 
sponsoren en betrokken te zijn bij de 
sportieve prestaties en ambities. Hoe 
zou je de samenwerking met de VKV 
Groep omschrijven? 
Ik vind de samenwerking met de VKV Groep 
super fijn, ik vind dat we goed bij elkaar pas-
sen en de activiteiten die georganiseerd wor-
den verlopen heel goed. Ook halen we veel 
uit onze samenwerking op het gebied van 
publiciteit en Social Media. De VKV Groep 
helpt mij natuurlijk enorm en ik ben zeer 
dankbaar voor onze samenwerking. 

Wat zou je als boodschap willen 
meegeven aan jonge sporters die een 
passie voor sport hebben en ambitie 
om bijvoorbeeld coureur te worden? 
Zorg dat je er ten alle tijden plezier in blijft 
houden! Het maakt niet uit op welk niveau 
of waar je rijdt, plezier het meest belangrijk. 
Wel altijd voor de winst gaan natuurlijk! ;) 

Waar zien we je over vijf jaar? 
Dat kan ik nu natuurlijk nog niet zeggen, 
maar momenteel is mijn enige doel om de 
Formule 1 te behalen.

Ben jij diegene waar wij naar op zoek zijn?

Nissan Motor Corporation en INFINITI onthulde afge-
lopen zomer gezamenlijk een open-wiel retro-roadster 
prototype tijdens het Pebble Beach Concours d’Elegan-
ce. De auto met de naam Prototype 9, is een feest van 
vindingrijkheid, kunst en ambacht. Het prototype is een 
weergave van een jaren ’40 race auto waarbij ambach-
telijke productietechnieken gebruikt zijn om het retro 
design te realiseren. 

“Prototype 9 viert de traditie van vindingrijkheid, vakmanschap 
en passie van onze voorouders bij Nissan Motor Corporation, op 
wiens schouders we vandaag staan. Het begon als een discussie – 
wat als INFINITI in de jaren veertig een raceauto had gemaakt? 
Hoe had dat er eruit gezien? De schetsen waren prachtig en het 
idee was zo overtuigend dat we een prototype móesten produ-
ceren.”
Alfonso Albaisa, Senior Vice President, Global Design

Met deze reis terug in de tijd viert INFINITI de passie voor 
design en de historische ondernemingsgeest. Al vanaf de eer-
ste simpele design schets laat Prototype 9 zien hoe een jaren 
’40 INFINITI race auto er uit hadden kunnen zien. Door een 
gepassioneerd en ondernemend team van Nissan Motor Cor-
poration en INFINITI is de schets werkelijkheid geworden. De 
auto is elektrisch aangedreven en maakt gebruik van de inno-
vatieve technieken van Nissan Motor Corporation. Dit staat 
in contrast met de traditionele materialen en ambachtelijke 
technieken die gebruikt zijn voor het design van Prototype 9.

Hetzelfde geldt voor de naam van de auto. Waar bestaan-
de en toekomstige modellen zich houden aan de ‘Q’en ‘QX’ 
naamindeling van INFINITI vertegenwoordigt Prototype 9 

De INFINITI Q30 is niet zomaar een auto. Het is een 
auto die bekend staat om zijn opzienbarend design 
en onmiskenbaar vakmanschap en dit wil INFINITI 
graag overbrengen aan de rest van Nederland. Design 
is zelfs meer dan passie: het zit in het DNA van het 
merk. Voor INFINITI is het dan ook een logische stap 
om deze passie door te vertalen naar de klant en biedt 
vanaf nu de unieke mogelijkheid om het interieur 
van de Q30 geheel zelf samen te stellen met het Pack  
Individual. 

Het Pack Individual maakt bijna alles mogelijk. De 
klant kan volop experimenteren met verschillende 
kleuren leer, alcantara, perforaties en stiksels. Boven-
dien kan het interieur verder gepersonaliseerd wor-
den met bijvoorbeeld namen en logo’s. 

Een prachtig voorbeeld van het naar eigen wens de-
signen van de INFINITI Q30 is de samenwerking met 
tassenmerk AntiChic. Deze Q30 is volledig geperso-
naliseerd op basis van de uitstraling van het merk, 
waarbij de stoelen, het dashboard en de hoedenplank 
voorzien zijn van details in roggen- en slangenprint. 
Inmiddels zijn ook diverse andere Q30’s voorzien van 
een gepersonaliseerd interieur welke variëren van een 
zakelijk tot een zeer persoonlijk en opvallend design.

Brandmanager INFINITI Bianca Slotboom: 
‘Hoe uniek is het als je het interieur van je auto helemaal 
kunt aanpassen naar je persoonlijke voorkeur of passend 
bij de huisstijl van je bedrijf. Samen met een INFINITI 
Consultant bekijken we per aanvraag de mogelijkheden, 
waarbij we binnen het Pack Individual alle kleuren leer, 
soorten alcantara en diverse voorbeelden kunnen weer-
geven. Hierdoor bieden we de klant een auto interieur op 
maat en creëren we een volledig gepersonaliseerde en 
dus unieke Q30’.

De lancering van Pack Individual gaat niet onopge-
merkt voorbij. INFINITI viert dit door een gratis Pack 
Individual (t.w.v. €3.649,-) aan te bieden op tien INFI-
NITI Q30 modellen in de uitvoering 1.5d MT Business. 
Dit model inclusief Pack Individual is beschikbaar 
vanaf € 29.900,- en in de exterieur kleuren: Graphite  
Shadow, Blade Silver, Malbec Black en Moonlight 
White. Deze actie loopt tot en met 31 december 2017 
of zolang de voorraad strekt. 
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THUIS EEN PROEFRIT MAKEN IN EEN INFINITI?

DESIGN UW EIGEN 
INFINITI Q30 MET 
PACK INDIVIDUAL

zondag 24 september was het zover en ver-
trokken 25 zakelijke klanten met een deel 
van onze afdeling Fleetsales in alle vroegte 
naar het Belgische Francorchamps. Na een 
welkomstwoord kregen onze gasten een 
rondleiding door de pitbox, de race trai-
ler van Richard Verschoor en natuurlijk de 
paddock. Na de race werd het officiële ge-
deelte afsloten met een handtekening- en 
fotosessie. Een zeer geslaagde dag, waar 
onze klanten van heel dichtbij hebben 
kunnen zien én meemaken wat onze part-
nership met Richard inhoudt.



Nieuw BOSE Premium audiosysteem
Om te voldoen aan de vraag vanuit de markt is 
de Tekna-uitvoering van de nieuwe X-TRAIL 
voorzien van een BOSE Premium audiosys-
teem met acht speakers. Dit is het meest com-
plete audiosysteem dat Nissan ooit in zijn au-
to’s voor de Europese markt aanbood en staat 
garant voor een superieure geluidservaring. 
Voor het eerst is DAB digitale radio standaard. 
Het NissanConnect satellietnavigatiesysteem 
met touchscreen (standaard vanaf N-Connec-
ta, optioneel voor Acenta) is voorzien van een 
nieuwe interface die er meer uitziet als een 
app en gemakkelijker te bedienen is. Tevens 
is de nieuwe X-TRAIL te herkennen aan de 
haaienvin dakantenne voor betere ontvangst 
en een modernere look.
 
Nissan Intelligent Mobility 
technologie
De nieuwe Nissan X-TRAIL is in de loop van 
2018 ook leverbaar met ProPILOT, waarmee 
de auto mogelijkheden biedt om autonoom 
te rijden. ProPILOT kan op de snelweg de be-
diening van het gaspedaal, de remmen en de 
besturing van de bestuurder overnemen. Het 
systeem maakt gebruik van Lane Keep Assist 
(LKA), Intelligent Cruise Control (ICC) en 
Traffic Jam Pilot (TJP).
 
Andere systemen onder de noemer Nissan In-
telligent Mobility zijn Rear Cross Traffic Alert. 
Dat waarschuwt voor verkeer tijdens het 
achteruit verlaten van een parkeervak. Deze 
feature is voor het eerst leverbaar voor de 
X-TRAIL. Intelligent Emergency Braking is al 
leverbaar sinds 2014, maar werkt in de nieuwe 
X-TRAIL samen met Pedestrian Recognition. 
Deze technologie met een frontcamera en ra-
dar is ontwikkeld om een aanrijding met een 
voetganger te (helpen) voorkomen.

Net als de nieuwe Nissan QASHQAI is de 
X-Trail uitgerust met vele andere veiligheids-
features: Stand Still Assist (SSA), verkeersbor-
denherkenning, Intelligent Driver Alertness, 
Intelligent Park Assist, Intelligent Around 
View Monitor en Lane Departure Warning. 
De nieuwe Nissan X-TRAIL behoudt vijf ster-
ren-classificatie bij de Euro NCAP botsproe-
ven, die in 2014 werd toegekend.
 
Motoren en aandrijving
De nieuwe Nissan X-TRAIL staat garant voor 
een verfijnde rijervaring met een nauwkeu-
rig en comfortabel stuurgedrag, op de snel-
weg, op landwegen en in stedelijk gebied. Het 
motorenaanbod omvat drie krachtbronnen, 
waaronder de 130 kW (177 pk) sterke 2,0-liter 
dieselmotor die in 2016 aan het aanbod werd 
toegevoegd. Klanten hebben keuze uit een 
benzinemotor en twee diesels, met twee- of 
vierwielaandrijving en in combinatie met een 
handbediende zesversnellingsbak of XTronic 
automatische transmissie.
 
Standaarduitrusting
Elke nieuwe Nissan X-TRAIL is standaard  
uitgerust met onder meer zes airbags, cruise-  
control met snelheidsbegrenzer, Bluetooth- 
connectiviteit, airconditioning, elektrisch in-
klapbare en verwarmbare buitenspiegels en 
lichtmetalen wielen. Afhankelijk van de uit-
voering zijn ook een panoramische zonnedak, 
lederen bekleding, privacyglass, dual-zone 
automatische airconditioning en dakrails le-
verbaar. Veel voorzieningen die standaard zijn 
op de duurdere uitvoeringen, zijn optioneel 
leverbaar voor de andere versies. De nieuwe 
Nissan X-TRAIL is verkrijgbaar vanaf € 31.290 
(consumentenadviesprijs).

De Nissan X-TRAIL is op talloze punten 
vernieuwd. De algehele kwaliteit en ver-
fijning is van nog hoger niveau. De best-
verkochte SUV ter wereld oogt robuuster, 
moderner en is direct herkenbaar als Nis-
sans topmodel onder de Crossovers. Het 
interieur wordt gekenmerkt door de ver-
hoogde kwaliteitsbeleving, nieuwe featu-
res en innovatieve technologie die inzit-
tenden  nog meer veiligheid bieden.

Robuust nieuw interieurdesign
De Nissan X-TRAIL staat bekend om zijn 
krachtige en gespierde styling, grote wielkas-
ten en vloeiende lijnen op de motorkap. Alle 
kenmerken zijn behouden gebleven en wor-
den gecombineerd met een nieuw frontdesign 
dat meer dynamiek uitstraalt en gepronon-
ceerder overkomt.
 
De voorzijde wordt gekenmerkt door de bre-
dere ‘V-motion’-grille en de nieuw ontworpen 
bumper die voor een groter deel is gespoten 
in de carrosseriekleur en voor de rest is af-
gewerkt in een fraaie glanzend zwarte kleur. 
De nieuwe koplampunits zorgen voor een 
hoogwaardige en geconcentreerde blik. Hier-
in is een nieuwe versie van de kenmerkende 
boemerang-vormige dagrijverlichting geïnte-
greerd. De full-LED-koplampen komen voor 
het eerst met Adaptive Front Lighting System 
(AFS). De dynamische bochtverlichting werkt 
op basis van snelheid en stuurinput van de 
auto en het zorgt voor beter zich in bochten 
met ingeschakelde dimlicht.
 
De Nissan X-TRAIL heeft een nieuwe achter-
bumper met een stoerdere uitstraling en een 
verchroomde sierstrip. De achterlichtunits 
zijn standaard voorzien van LED-techniek 
met een nieuw design, terwijl de parkeersen-

soren op dezelfde wijze egaal in de bumper 
zijn verwerkt als aan de voorzijde. Een klein 
verschil, dat veel zegt over het niveau afwer-
king en oog voor detail.
 
Premium interieur met extra 
verfijning
Het interieur van de Nissan X-TRAIL wordt 
gekenmerkt door een reeks verbeteringen die 
de kwaliteitsbeleving naar een hoger niveau 
tillen. Direct valt het nieuwe stuurwiel met 
afgeplatte onderzijde op. Dat zorgt voor een 
sportievere en modernere uitstraling. Door 
het kleinere middendeel en dunnere spaken 
van het stuurwiel is de afleesbaarheid van het 

Wilt u graag een nieuwe Nissan rijden en zekerheid hebben over de kosten 
van uw auto in de komende jaren? Dan is Nissan All-Inclusive de ideale op-
lossing. Met het Nissan All-Inclusive abonnement geniet u jarenlang van 
zorgeloos rijplezier. Voor een laag, vast bedrag per maand financiert u uw 
nieuwe Nissan inclusief garantie, onderhoud en pechhulp. De inruilwaarde 
van uw huidige auto kunt u eventueel gebruiken als aanbetaling. De loop-
tijd (3, 4 of 5 jaar) van uw Nissan All-Inclusive arrangement bepaalt u zelf. 
Op deze manier weet u exact welke kosten u de komende jaren per maand 
betaalt en heeft u optimale zekerheid doordat dit inclusief garantie, onder-
houd en pechhulp is gedurende deze periode. Benieuwd naar de scherpe 
tarieven? Onze VKV Nissan verkoop adviseurs informeren u hier graag over.
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instrumentenpaneel verbeterd. Ook zijn de 
bedieningsknoppen van de instrumentendis-
play en de cruise control op het stuurwiel aan-
gepast voor een intuïtievere bediening.
 
Andere interieurupdates zijn er in de vorm 
van een nieuw ontworpen middenarmsteun, 
lederen kniebeschermers aan de zijkanten van 
de middenconsole en een hoogwaardige af-
werking van het dashboard aan de passagiers-
zijde. De ventilatieroosters hebben hun zilve-

ren omlijsting omgeruild voor een 
hoogglanzend zwarte. Verder biedt 
de nieuwe Nissan X-TRAIL een bre-
der aanbod van interieurthema’s 
waarmee de verschillende uitvoe-
ringen zich meer van elkaar onder-
scheiden.

‘Handsfree’ achterklep
De twee meest luxe uitvoeringen 
van de Nissan X-TRAIL waren al 
voorzien van een elektrisch bedien-
bare achterklep. Nu zijn die lever-
baar in combinatie met handsfree 
bediening. De achterklep is te ope-

nen door middel van een voetbeweging onder 
de achterbumper.
 
De bagageruimte van de vernieuwde X-TRAIL 
is met 15 liter gegroeid naar 565 liter (VDA) 
in de vijfpersoonsversie dankzij een slimmere 
indeling van het interieur. De bagageruimte 
van de zevenzitter is met een inhoud van 445 
liter ongewijzigd. Met de achterste zitplaat-
sen neergeklapt, bedraagt de bagageruimte 
maar liefst 1.996 liter. Elke nieuwe X-TRAIL 
is voorzien van Nissans innovatieve Luggage 
Board System. Met dit systeem kan de baga-
geruimte op negen manieren worden verdeeld 
in compartimenten.

De INFINITI Q50 modeljaar 2018 heeft  
belangrijke ontwerpwijzigingen, upgrades  
van apparatuur en technische verbeterin-
gen met betrekking tot INFINITI's Direct 
Adaptive Steering (DAS) en Vehicle Dyna-
mic Control (VDC). 

Nieuw uiterlijk en verfijning van het 
interieur
Alle nieuwe Q50's zullen profiteren van een 
update van INFINITI's kenmerkende dub-
belboog grille, wat een sterke eerste indruk 
geeft. De driedimensionale kwaliteit van de 
grille is verbeterd met een diepere detail-
lering en een chroomrand. Vanuit de grille 
loopt een soepele karakteristieke lijn over de 
zijkant van de auto, waardoor het vloeiende 
profiel ontstaat die zo kenmerkend is voor de 
INFINITI look. 

Ontwerpers hebben ook de voor INFINITI 
zo kenmerkende verlichting aan de voor- en 
achterzijde van de auto verder ontwikkeld. 
De LED-koplampen versterken INFINITI's 
kenmerkende 'menselijk oog'-aspect, terwijl 
de nieuwe slankere combinatie van LED-ach-
terlichten, afgeleid van de Q60 sportcoupé, 
resulteert in een delicater uiterlijk met een 
scherpere lichtsignatuur.

Meer vakmanschap staat centraal in de aan-
passingen aan het interieurontwerp. Dit is te-
rug te zien in de leerachtige materialen in het 
instrumentenpaneel die zijn afgewerkt met 
dubbele stiksels. Ook de interieurafwerking 
van Kacchu Aluminium is nu standaard op de 
Premium uitvoering van de nieuwe Q50. 

Een nieuw stuurwiel met voorgevormde po-
sities voor de duimen van de bestuurder biedt 
intuïtieve toegang tot de schakelpaddles op 
het stuur. Een nieuwe, prestatiegerichte le-
deren pookknop - dat ook dubbel gestikte na-

INFINITI INTRODUCEERT  DE VERNIEUWDE Q50

NISSAN ALL-INCLUSIVE: 
ZORGELOOS RIJPLEZIER VOOR 
EEN VAST BEDRAG PER MAAND

den draagt - is omringd door een nieuwe ver-
chroomde afwerking en is voorzien van een 
ingelegd INFINITI-logo. Bovendien heeft het 
nieuwe interieur van de Q50 INFINITI's ken-
merkende 'ruggensteun' zittingen, die zorg-
vuldig ontworpen zijn om een consistent ni-
veau van ondersteuning te bieden en de druk 
op de rugspieren te minimaliseren.

Op de Q50S 3.0t sportuitvoering biedt IN-
FINITI een speciaal design met zwart glan-
zende spiegelkappen en speciale 19 "wielen 
inclusief rode remklauwen. Specifieke interi-
eurelementen zijn een zwarte dakbekleding, 
verchroomde paddle shifters, donker chro-
men inzetstukken, rode stiksels en gewat-
teerde leren stoelen.

Technologie
Innovatieve rijhulptechnologieën die de be-
stuurder ondersteunen, zijn in overvloed 
aanwezig op de Q50. Voorbeelden hiervan 
zijn: Direct Adaptive Steering, Active Lane 
Control, Intelligent Cruise Control, Distance 
Control Assist, Back-up Collision Interventi-
on, Blind Spot Warning en Intervention, Lane 
Departure Warning en Prevention, Forward 
Emergency Braking en Predictive Forward 
Collision Warning.

De vernieuwde Q50 levert een fijne rijerva-
ring op met een verscheidenheid aan innova-
tieve aandrijflijnopties. De lijst met beschik-
bare Q50-motoren wordt aangevoerd door de 
exclusieve VR-serie 3,0-liter V6 twin-turbo 
405PS-motor. Deze motor is onderscheiden 
als één van Ward's '10 Best Engines '- één van 
de hoogste wereldwijde onderscheidingen op 
het gebied van motortechnologie . Daarnaast 
is er een 2.0-liter viercilinder turbomotor 
met een vermogen van 211 pk en een 4-cilin-
der 2.2L turbodiesel met directe injectie die 
170 pk levert.

De vernieuwde Q50 is ook beschikbaar met 
een geavanceerde benzine-elektrisch hybri-
de aandrijflijn, uitgerust met het Direct Res-
ponse Hybrid® systeem en Intelligent Dual 
Clutch Control. Het netto vermogen van het 
hybridesysteem is 364pk, wat een laag brand-
stofverbruik oplevert, terwijl het een respons 
biedt van 0 tot 100 km / u in 5,1 seconden.

Q50 uitvoeringen
De Q50 blijft beschikbaar in de vier bekende 
uitrusting niveaus: Q50, Q50 Premium, Q50 

VERLENGDE 
GARANTIE

ONDERHOUD PECHHULP

ZORGELOOS RIJPLEZIER VOOR 
EEN VAST BEDRAG PER MAAND

NISSAN 
ALL-INCLUSIVE

NISSAN PRESENTEERT DE NIEUWE 
NISSAN X-TRAIL

Sport en Q50 Sport Tech. Het INFINITI-navi-
gatiesysteem met verkeersinformatie en Di-
gital Audio Broadcasting (DAB) zal standaard 
op alle modellen worden geleverd. Boven-
dien zijn de 3,5-liter V6 hybride aandrijflij-
nen nu ook beschikbaar op Premium-niveau, 
waardoor ze tegen een lagere prijs toeganke-
lijk zijn. De vernieuwde INFINITI Q50 is per 
direct te bestellen bij ons INFINITI Center in 
Amsterdam. 

NISSAN E-NV200 MET GROTE 40 KWH-BATTERIJ
 Nissan presenteert de e-NV200 met nieuwe 40 kWh-batte-

rij. Hierdoor groeit het bereik van de emissievrije bestel-
auto tot 280 kilometer (NEDC). De vernieuwde uitvoering 
is Nissans antwoord op de sterk groeiende aandacht voor 
schone en stille distributie in stedelijke gebieden.

De nieuw ontwikkelde 40 kWh-batterij is even groot als zijn 
voorganger (24 kWh) en weegt nagenoeg hetzelfde. Hierdoor 
blijven het laadvolume (max 4.2 kuub) en de laadcapaciteit 
(795 kilo) vrijwel onveranderd. Daarmee is de inzetbaarheid 
voor transport van lading of personen maximaal. 

Online winkelen
Koen Maes, Managing Director Nissan Benelux: ‘Steeds meer 
steden kampen met problemen op het gebied van de luchtkwaliteit. 
Tegelijkertijd beleeft stadsdistributie een enorme vlucht – mede 
onder invloed van de groei van online winkelen. Deze economische 
ontwikkeling staat haaks op de wens om steden schoner en stiller 
te krijgen. De volledig elektrische e-NV200 met grote batterij is 
dan ook de juiste auto op het juiste moment. Hij rijdt emissievrij 
en stil en is bij uitstek geschikt voor gebruik in en rond steden. Een 
extra voordeel: de kosten per kilometer liggen ook nog eens zeer 
laag.’ 

Levering
Nissan start de levering van de e-NV200 met 40 kWh-batte-
rij in april 2018. De prijzen worden vooraf bekendgemaakt. De 
auto is leverbaar als besteller en als personenwagen met 5 of 
7-zitplaatsen. 



parkeervak. Het systeem waarschuwt de be-
stuurder als verkeer nadert met behulp van 
licht- en geluidssignalen.
Intelligent Emergency Braking zit al op de 
QASHQAI vanaf 2014, maar nu herkent het 
ook overstekende voetgangers dankzij Pe-
destrian Recognition, dat informatie van de  
frontcamera en frontradar combineert. Blind 
Spot Warning werkt nu met radargegevens 
in plaats van camerabeelden. Daardoor kan 
het achteropkomende verkeer in een grotere 
hoek signaleren en accurater waarschuwen.
Traffic Sign Recognition, Intelligent Driver 
Alertness, Intelligent Park Assist, Intelligent 
Around View Monitor en Lane Departure 
Warning werken eveneens nauwkeuriger 
door technologische aanpassingen. Nieuw 
voor de QASHQAI is Stand Still Assist (SSA), 
met aanvullingen als Hill Start Assist (HSA) 
op modellen met handgeschakelde trans-
missie. SSA houdt de auto op de rem tot aan 
drie minuten. Staat hij langer stil dat wordt 
automatisch de elektrische parkeerrem geac-
tiveerd. SSA werkt op hellingen maar ook op 
een vlakke weg. De bestuurder kan dus altijd 
de voet van het rempedaal halen zonder dat 
de auto wegrolt. De nieuwe QASHQAI be-
houdt de in 2014 verkregen vijf sterren Euro 
NCAP veiligheidsranking.
 
Standaarduitrusting, opties en 
accessoires
Elke nieuwe Nissan QASHQAI heeft zes air-
bags, handbediende airconditioning, Tyre 
Pressure Monitoring System, DAB+ digitale 
radio, Bluetooth-connectiviteit, cruise con-
trol met snelheidsbegrenzer en elektrisch 
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. 
Afhankelijk van de uitvoering is de QASHQAI 
ook voorzien van climate control met twee 
zones, automatisch inschakelende koplam-
pen en ruitenwissers, elektrisch inklapbare 
buitenspiegels en privacyglass achter. Tot de 
vele opties behoort een panoramadak met 
elektrisch oprolbare zonwering, side styling 
bars, een hondenrek, dakrails en een elek-
trisch uitklapbare trekhaak. De nieuwe Nis-
san QASHQAI is verkrijgbaar vanaf € 26.690 
(consumentenadviesprijs).

De nieuwe LEAF is de meest complete EV 
van dit moment en zet zijn berijders op 
voorsprong. Nissans nieuwe elektrische 
icoon combineert ProPILOT-technologie 
met e-Pedal en een fors toegenomen rij-
bereik. Elektrisch rijden krijgt hiermee 
een nieuwe lading.

Nissan onthulde begin september de nieu-
we Nissan LEAF en bevestigt daarmee zijn 
leidende positie in de auto-industrie op het 
gebied van emissievrije, elektrisch aangedre-
ven auto’s. De nieuwe LEAF wordt Nissans 
icoon van Nissan Intelligent Mobility, de vi-
sie waarmee Nissan herdefinieert hoe auto’s 
zich gedragen, worden aangedreven en ver-
bonden zijn met de samenleving. Voor Nis-
san LEAF-rijders resulteert het in een auto 
die meer vertrouwen, plezier en gemak biedt, 
naast extra veiligheid en milieuwinst.

Met de nieuwe LEAF profiteren klanten van 
de drie pijlers binnen Nissan Intelligent Mo-
bility: Power, Driving en Integration.

NIEUWE NISSAN QASHQAIVervolg van pagina 16 >
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NIEUWE NISSAN LEAF GEEFT ELEKTRISCH 
RIJDEN EEN NIEUWE LADING   

Nissan Intelligent Power: de e-aan-
drijflijn
Het centrale knooppunt van Nissan Intelli-
gent Power in de nieuwe LEAF is de e-aan-
drijflijn. Die biedt een efficiënter energie-
gebruik, meer koppel en meer vermogen. 
Bij de aandrijflijn hoort een hightech lithi-
um-ion-batterijpakket met een grotere op-
slagcapaciteit en meer vermogen. Het bereik 
van de nieuwe LEAF is vergroot tot 378 km 
NEDC (New European Driving Cycle) en be-
antwoordt daarmee aan de behoeften van 
80 procent van de Europese automobilisten. 
Voor wie verder wil rijden, introduceert Nis-
san volgend jaar een uitvoering met krachti-
ger motor en groter bereik tegen een hogere 
prijs, waarmee Nissan de keuze verbreedt.

Nissan Intelligent Driving: technolo-
gie garandeert rijplezier, vergroot de 
veiligheid en vermindert stress
De nieuwe LEAF is voorzien van nieuwe, be-
langrijke technologieën die gericht zijn op 
Intelligent Driving. De eerste is ProPILOT 

 
Feedback van klanten resulteerde ook in 
verbeterde infotainmentsystemen. Het Nis-
sanConnect infotainmentsysteem met DAB 
digitale radio en satellietnavigatie heeft een 
slimme, nieuwe gebruikersinterface. Nissan-
Connect is standaard vanaf de uitvoering 
N-Connecta en optioneel voor de Acenta. In 
de dakconsole met de interieurverlichting is 
nu ook de microfoon voor handsfree bellen 
geïntegreerd. Deze plek zorgt voor een sto-
ringsvrije ontvangst. 

Meer zelfvertrouwen
Op het gebied van comfort hebben de engi-
neers van Nissan gekeken naar een stabielere 
carrosserie en betere opvang van schokken, 
waardoor de carrosserie nu minder beweegt 
bij het rijden over grote oneffenheden door 
wijzigingen aan het Active Ride Control sys-
teem. 
De handling wordt gekenmerkt door een 
meer vertrouwenwekkend gevoel en stabili-
teit in scherpe bochten. Dat is bereikt door 
een dikkere stuurkolom en een aanpassing in 
de mate van stuurbekrachtiging rond de mid-
denstand. Nieuwe technologie, genaamd Ac-
tive Return Control, betekent dat het stuur-
wiel meer natuurlijk naar de middenstand 
terugkeert. Ook nieuw is een dynamische 
stuurdemper om vibraties te onderdrukken.
 
Nieuwe Nissan Intelligent Mobility 
technologie, inclusief ProPILOT
Nissan Intelligent Mobility staat voor ge-
avanceerde technologie. Met de nieuwe 
QASHQAI gaat Nissan op dit vlak nog een 
stap verder. ProPILOT is de eerste fase op 
weg naar volledig autonoom rijden. ProPI-
LOT kan het sturen, accelereren en remmen 
op een rijbaan van de snelweg overnemen. 
Het is gebaseerd op drie systemen – Lane 
Keep Assist (LKA), Intelligent Cruise Control 
(ICC) en Traffic Jam Pilot (TJP).
 
Meer Nissan Intelligent Mobility technolo-
gieën zijn aanwezig bij de QASHQAI. Rear 
Cross Traffic Alert is voor het eerst beschik-
baar en vermindert het risico op een aanrij-
ding bij het achterwaarts wegrijden uit een 

De volledig nieuwe Nissan Micra is bekroond tot Private Leaseauto 
van het Jaar. Consumenten die voor een aantrekkelijk, vast maand-
bedrag een nieuwe auto willen rijden, hebben aan de Micra de beste 
auto, zo stelt de vakjury onder leiding van Ivo Lisonne, Director Sales 
bij Alphabet.

De Micra veroverde de titel Private Leaseauto van het Jaar bij de tweede 
keer dat die titel werd toegekend. De verkiezing illustreert de geweldige 
groei van private lease. Naar verwachting worden dit jaar in ons land voor 
het eerst meer dan 100.000 auto’s via private lease afgenomen.

Laag maandbedrag
‘Het succes is simpel verklaarbaar: private lease is een van de voordelig-
ste manieren om een nieuwe auto te rijden voor een vast, laag maandbe-
drag. De nieuwe Nissan Micra illustreert dat perfect met een zeer gunsti-
ge maandprijs’, zegt Peter Jan Vroege, Corporate Sales Manager bij Nissan  
Nederland. Over de titel zegt hij: ‘Dit is de erkenning die onze Micra dik en 
dik verdient. Hij is compleet nieuw en zeker door de technologie, het design 
en de gunstige prijsstelling bezet hij een eigen plek op de markt.’

NISSAN MICRA PAKT TITEL  PRIVATE LEASEAUTO VAN HET JAAR
   

autonome rijtechnologie. Geschikt voor zelf-
standig rijden op een rijstrook op de snelweg 
maakt ProPilot autorijden makkelijker, rusti-
ger en minder vermoeiend.
Het tweede systeem, ProPILOT Park, veran-
dert de parkeerervaring. Als het systeem is 
ingeschakeld, zet de technologie de auto op 
de gekozen parkeerplek. De bediening van 
het stuur, het voor- en achteruit rijden en het 
remmen worden overgenomen. Dit zorgt er-
voor dat parkeren zorgeloos en nauwkeurig 
gaat.
Het derde systeem is e-Pedal, een revoluti-
onaire technologie die zorgt voor een com-
pleet nieuwe manier van autorijden. Hier-
mee kunnen bestuurders de auto starten, 
wegrijden, versnellen, snelheid minderen en 
stoppen met gebruik van maar één pedaal. 
Als dat wordt losgelaten door de bestuurder, 
dan zorgen regeneratie en mechanische rem-
men ervoor dat de auto tot stilstand komt. De 
auto blijft dan stilstaan, ook op steile hellin-
gen, totdat het pedaal weer wordt ingedrukt. 
De vlotte respons van het e-Pedal zorgt er-

voor dat bestuurders volop rijplezier ervaren 
als de omstandigheden dat toelaten.
Het conventionele rempedaal is aanwezig, 
zodat de bestuurder de auto op kritische mo-
menten extra krachtig kan afremmen.

Intelligent Integration: verbindt de 
batterij met de omgeving
Nissans visie op het potentieel van elektri-
sche auto’s beperkt zich niet tot het rijden 
met de nieuwe LEAF. De batterijen kunnen 
ook een functie vervullen als mobiele ener-
gieopslag.

V2G-technologie zorgt voor tweerichtings-
verkeer van de energie, waardoor de elektri-
sche auto’s geïntegreerd kunnen worden in 
het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kunnen 
de auto’s ondersteuning bieden bij het ver-
werken van de onregelmatige, hernieuwbare 
energiestromen, zodat groene energie beter 
beschikbaar komt en voordeliger wordt.
In dit systeem kunnen Nissan EV-eigenaren 
hun auto verbinden met het elektriciteitsnet-
werk en een actieve bijdrage leveren aan de 
werking ervan én tegelijkertijd geld verdie-
nen. Op grote schaal – zo is de verwachting 
– wordt V2G een enorme gamechanger voor 
EV-eigenaren, omdat het ze in staat stelt in 
groene stroom ‘te handelen’.

Introductieversie
Nissan start de verkoop van de nieuwe LEAF 
met een speciale introductieversie, de LEAF 
2.ZERO EDITION. Deze zeer complete uit-
voering is sinds 2 oktober te bestellen. De le-
vering start in februari 2018. De LEAF 2.ZERO 
EDITION heeft ook een Comfort Pack met 
verwarmbare stoelen en een verwarmbaar 
stuur. Apple CarPlay en Android Auto zorgen 
voor maximale connectiviteit en zijn te be-
dienen vanaf het 7-inch TFT-kleurenscherm. 
De speciale introductieversie heeft daarnaast 
lichtmetalen 17-inchwielen en is leverbaar in 
twee metallic kleuren: Spring Cloud en Bril-
lant Black.

Met de prijs van € 34.990 zet Nissan de com-
plete LEAF 2.ZERO EDITION scherp in de 
markt. Zakelijk rijders profiteren van 4% bij- 
telling, wat neerkomt op € 47 per maand  
netto (40,85 % IB).

NISSAN MICRA 
BOSE® PERSONAL® 
EDITION: RIJPLEZIER 
EN TOPAUDIO 
IN HARMONIE

De Nissan Micra BOSE Perso-
nal Edition combineert het  
beste in expressief design 
en hoogwaardige audio. Hij 
is nu te koop voor € 22.890. 
De productie is beperkt tot 
2.500 exemplaren voor ge-
heel Europa om de exclusi-
viteit te waarborgen.
 
Deze speciale, gelimiteerde 
uitvoering is ontwikkeld ter 
ere van de langdurige samen-
werking van Nissan met pre-
mium audiofabrikant BOSE. 
De Micra BOSE Personal Edition is de eerste speciale uitvoering 
van de Micra van de vijfde generatie.
 
Specifiek voor deze versie van de Micra is het speciaal ontwikkelde 
BOSE Personal-audiosysteem. Dat geeft een unieke 360o-geluid-
servaring dat de inzittenden van de Nissan Micra BOSE Personal 
Edition geheel onderdompelt. Dat is te danken aan de digitale 
bewerking die het signaal in de premium BOSE-installatie onder-
gaat en de zes hoogwaardige BOSE-speakers in het interieur. Twee 
daarvan zijn hypermoderne BOSE UltraNearfieldTM-speakers in 
de hoofdsteun van de bestuurdersstoel.
 
De geluidsweergave van de premium BOSE Personal-installatie is 
geheel op de smaak van de inzittenden af te stemmen met BOSE 
PersonalSpace Control. Deze functie is te bedienen via het touch- 
screen van het NissanConnect-infotainmentsysteem. Zeer uit-
eenlopende geluidsopties zijn aan te passen, variërend van een 
precieze en op de voorinzittenden afgestemde geluidsweergave 
tot een uitzonderlijk ruimtelijke geluidsweergave voor alle inzit-
tenden.
 
De Nissan Micra BOSE 
Personal Edition is geba-
seerd op de topuitvoering 
Tekna en leverbaar in de 
carrosseriekleuren Enig-
ma Black en Gunmetal 
Grey. Standaard zijn de 
stylingpakketten Exteri-
or Ultimate en Interior, 
beide in de kleur Energy 
Orange. De decoraties 
op de carrosserie omvat-
ten onder meer oranje 
sierpanelen op de bum-
pers en flanken, oranje 
spiegelkappen en lichtmetalen 17-inchwielen. Verder zijn hoog-
waardige zwart en oranje geanodiseerde stickers aangebracht op 
het dak en de motorkap. Een unieke BOSE Personal-badge op de 
B-stijlen maakt duidelijk dat deze Micra een bijzondere versie is. 
Het interieur is verder voorzien van onder meer zachte, dubbel 
gestikte inzetten in Energy Orange in de stoelen, de matten en 
de dorpelbekleding. Een extra luxueuze armsteun tussen de voor-
stoelen is ook standaard.
 
Dat de Micra BOSE Personal Edition is gebaseerd op de topuit-
voering Tekna betekent dat de auto daarbovenop is uitgerust met 
full-led-koplampen, stoelverwarming, Around View Monitor en 
metallic lak. De Micra BOSE Personal Edition is leverbaar met een 
handgeschakelde 0,9-liter driecilinder benzinemotor met 66 kW 
(90 pk) vermogen. Rijhulpsystemen als Active Ride Control en Ac-
tive Trace Control zorgen dat de bestuurder zelfverzekerd en com-
fortabel aan het verkeer deelneemt.
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De Nissan QASHQAI is op vier fronten 
verbeterd en gewijzigd. Het aangescherp-
te design is nog tijdlozer. Het interieur 
oogt kwalitatief hoogwaardiger. De pres-
taties zijn verbeterd en Nissan heeft nieu-
we intelligente mobiliteitstechnologie 
toegevoegd.

De wijzingen zijn voor een belangrijk deel 
ingegeven door de ervaringen van QASH-
QAI-rijders. Nissan wil de leidende positie 
van dit model in zijn segment vasthouden. 
Bij zijn introductie in 2007 was de QASH-
QAI een ware pionier. Hij is altijd geprezen 
om zijn vertrouwde rijgedrag. Door een flink 
aantal verbeteringen stuurt het nieuwe mo-
del nog scherper en verfijnder. Innovatieve 
technologieën zijn toegevoegd en de veilig-
heid is naar een hoger niveau getild. 

NIEUWE NISSAN QASHQAI: 
 
Design nog tijdlozer
Nissan heeft het uiterlijk verder aange-
scherpt. Hiermee heeft de Nissan QASHQAI 
een meer premium uitstraling. De aanpas-
singen betreffen een compleet nieuw front 
waarin Nissans nieuwe ‘V-motion’ grille met 
een groter merkembleem de aandacht opeist. 
Midden onder de bumper zitten twee nieuwe 
horizontale stroken. De vernieuwde motor-
kap wordt gekenmerkt door scherpere lijnen. 
Het is een technisch hoogstandje om zulke 
scherpe vouwen in een stuk plaatwerk te krij-
gen en het versterkt de krachtige uitstraling 
van de QASHQAI.

De koplampunits zijn eveneens nieuw van 
vorm, met een duidelijk verschil tussen de 
halogeenunits en de full LED-koplampen. 
De halogeenkoplampen hebben nieuwe boe-

merangvormige dagrijverlichting, bestaande 
uit negen LED’s in plaats van zes. De lenzen 
zijn dikker en dat draagt bij aan de tijdloze en 
hightech uitstraling van de nieuwe QASHQAI. 
De uitvoeringen met full LED-koplampen 
hebben eveneens een andere boemerangvor-
mige signatuur voor de dagrijverlichting. Die 
verlichte band met LED’s loopt nu door bo-
venlangs de lampunits. De dimlichten zijn nu 
bovendien voorzien van het Adaptive Front 
Lighting System (AFS). De lichtbundels be-
wegen in de bocht mee, afhankelijk van de 
snelheid en de stuurinput. 
Het systeem zorgt voor meer zicht in boch-
ten bij het rijden in het donker en dus ook 
voor meer veiligheid. Aandacht voor desig-
ndetails is nergens meer duidelijk dan bij 
de parkeersensoren. Ze zijn nu volledig vlak 
geïntegreerd in de bumpers en derhalve niet 

zichtbaar. Een detail dat bijdraagt aan het 
beeld van premium kwaliteit. 

Nieuw ontworpen stoelen voor meer 
comfort
Het comfort van de QASHQAI krijgt van meet 
af aan de handen op elkaar bij de gebrui-
kers. Om die beleving te versterken, zijn de 
voorstoelen vanaf de uitvoering N-Connecta 
voorzien van een compleet nieuw ontwerp 
met een langere zitting, langere rugleuning 
en hogere randen. De achterzijde van de 
rugleuningen is anders van vorm. Ze zijn 
afgewerkt met krasbestendig kunststof en 
voorzien van opbergzakken. Door de ranke-
re vorm is er achterin meer ruimte voor de 
knieën. De uitvoering Acenta heeft nieuwe, 
duurzamere stoelbekleding.

flinke upgrade voor design, technologie en prestaties
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