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VOORWOORD

NOTEER DE DATUM IN JE 

AGENDA: 26 MEI 2019

We hebben er in februari heel even aan mogen proeven, met 

een paar schitterende dagen. Nu is het echt zover. Het is lente! 

Voor mij persoonlijk het mooiste seizoen van het jaar. Het 

ontluikende voorjaarsgroen. Krokussen en narcissen die zich in 

hun volle glorie tonen. Vogels die er vrolijk op losfluiten. De eerste 

lammetjes die door de wei dartelen. Alles groeit en bloeit om je 

heen. 

Ook Autogroep Twente groeit en bloeit. Vanuit dat perspectief 

zou je rustig kunnen stellen dat we bij Autogroep Twente ook 

aan onze lente bezig zijn. Ons bedrijf is volop in ontwikkeling. We 

laten graag zien waar we mee bezig zijn. Voor je ligt daarom een 

nieuwe editie van ons Autogroep Magazine.

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of we zaten 

volop in de uitlevering van ruim 200 Hyundai Kona EV’s. Voor 

de meeste eigenaren van deze auto’s een eerste kennismaking 

met elektrisch rijden. Elektrisch rijden wordt steeds populairder, 

een ontwikkeling die we als Autogroep Twente toejuichen. Als 

we willen dat ook volgende generaties kunnen blijven genieten 

van een prachtige lente, moeten we duurzaamheid omarmen. 

Met Hyundai en Arval zijn we aan het begin van dit jaar een 

nieuwe samenwerking aangegaan voor private lease. Hierdoor 

kunnen we nog scherpere private lease tarieven bieden. 

Uiteraard wel met de service die je van Autogroep gewend bent. 

Meer daarover lees je elders in dit magazine.

De energie die het voorjaar met zich meebrengt stimuleert 

velen tot opruimen en vernieuwing.  “Tijd voor de grote 

voorjaarsschoonmaak”. Bij Autogroep Twente hebben we 

daarom onze huisstijl opgefrist. Een nieuwe stijl die past bij de 

groei en bloei van ons bedrijf. In dit magazine laten we het graag 

aan je zien.

Zoals je kunt lezen volop nieuwe ontwikkelingen bij Autogroep 

Twente. Wat echter altijd hetzelfde zal blijven is onze aandacht 

voor persoonlijk contact met onze klanten. Zonder jullie zijn 

we namelijk nergens. Daarom nodig ik jullie allen van harte 

uit voor onze Autogroep Twente familiedag op zondag 26 mei 

aanstaande. Zien we elkaar dan?

Gerben Lesscher - 

Algemeen Directeur

VESTIGING ALMELO
Almeloseweg 175 | 7615 NA Harbrinkhoek/Almelo

T. 0546 - 86 13 38 

VESTIGING HENGELO
Holtersweg 101 | 7556 BS Hengelo

T. 074 - 242 44 00 

VESTIGING ENSCHEDE
Buurserstraat 230 | 7544 RG Enschede

T. 053 - 475 45 55

AUTOSCHADE TWENTE
De Kron 8 | 7615 PZ Harbrinkhoek 

T. 0546 - 87 30 21

AUTOLEASE TWENTE
Vosboerweg 5 | 7556 BT Hengelo

T. 074 - 20 20 111

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ ÉÉN 
VAN ONZE VESTIGINGEN:



3

Wist je dat we bij Autogroep Twente alle merken auto’s leveren? Natuurlijk, de meeste auto’s die we verkopen of (private) leasen 

zijn van ons eigen dealermerk Hyundai. Maar staat het gewenste model of merk er niet bij? Dan helpen we je graag met jouw 

wensen. Zo vinden we de leukste modellen van betrouwbare merken voor een scherpe prijs.

Wij doen alles voor het vinden van jouw droomauto en altijd met de service van Autogroep Twente. Dat betekent o.a. gratis 

pechhulp in binnen en buitenland, vervangend vervoer en toegang tot de jaarlijkse familiedag van Autogroep Twente.

Autogroep Twente, het adres 
voor alle merken auto’s

Renault Captur 
Intens
Bouwjaar 2018

3.000 - 12.000 km

Vanaf € 16.995,-

Nissan QASHQAI 1.2 
N-Connecta
Bouwjaar 2018

10.000 - 30.000 km

Vanaf € 22.995,-

Mazda CX3 2.0 GT-M 
Line
Bouwjaar van 2015 - 2018

2.000 - 50.000 km

Vanaf € 19.995,-

Hyundai Tucson 1.6 
GDI en T-GDI
Bouwjaar 2015 - 2018

Km: 3.500 - 70.000km

Vanaf € 20.995,-

Volkswagen POLO DSG 
TSI / GOLF DSG TSI / 
T-Roc TSI
Bouwjaar 2018

10 km

Diverse kleuren en 
uitvoeringen!

22x 25x

6x 50x

12x
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Voor veel mensen die nu in een elektrische auto 

stappen is het de eerste kennismaking met 

elektrisch rijden. Iedereen die eenmaal gewend is 

aan een elektrische auto merkt amper verschil. Toch 

zijn er een paar zaken anders en dat is even wennen. 

Speciaal voor die groep mensen hebben we hier 

een aantal tips waarmee je het maximale uit jouw 

elektrische auto haalt.

1. Zet de kachel alleen aan wanneer nodig

De efficiëntie van een elektromotor is veel hoger 

dan van een verbrandingsmotor. Alleen restwarmte 

is daardoor niet voldoende om in de koude 

wintermaanden de auto te verwarmen. Alle volledig 

elektrische auto’s van Hyundai zijn daarom voorzien 

van twee soorten verwarming. Een warmtepomp 

en elektrische kachel. De elektrische kachel kun 

je eenvoudig inschakelen of uitschakelen op het 

bedieningspaneel van de airco. Zet de kachel alleen 

aan als het echt nodig is, zo bespaar je elektriciteit 

en vergroot je de actieradius. 

2. Verwarm de auto voor bij koud weer

Bij koud weer presteert de accu minder dan 

bij temperaturen boven de 15 graden. Het 

voorverwarmen van je auto verbetert de prestaties 

van de auto. Zowel de Hyundai Kona als Ioniq 

zijn voorzien van accuverwarming en koeling. 

Afgezien van een heerlijk opgewarmde auto zorgt 

de verwarming voor een betere range van de accu. 

Voorverwarmen van de auto kun je eenvoudig 

instellen in het bedieningspaneel van jouw 

elektrische auto. Let er wel op dat voorverwarmen 

alleen werkt als de auto aan de lader staat.

3. Verminder de luchtweerstand

Wist je dat de luchtweerstand bij 130 kilometer 

per uur grofweg twee keer zo groot is dan bij 110 

kilometer per uur? Een uur 110 rijden in plaats van 

130 scheelt je per uur effectief maar 6 minuten in 

reistijd. Daarentegen verdubbeld iets langzamer 

rijden wel het rijbereik van jouw elektrische auto.

4. Win energie tijdens het remmen

Als je afremt wordt energie teruggewonnen. 

Regenereren noemen we dat. Als je slim remt hou 

je meer stroom over. Op het display in je auto kun je 

exact zien hoeveel energie er geregenereerd wordt. 

Als je een beetje let op je remgedrag merk je dat 

het al snel een sport wordt om de actieradius te 

vergroten. En het is ook nog eens hartstikke goed 

voor de levensduur van de remblokken. Tel uit je 

winst. 

5. Laad op waar het kan

Ga je boodschappen doen en is er een laadpaal in 

de buurt? Gebruik hem. Maak er een gewoonte van 

om op te laden waar het kan. Ook bij Autogroep 

Twente hebben we een aantal laadpalen staan. 

Wist je dat onze klanten daar gratis gebruik van 

mogen maken? Al onze vestigingen beschikken over 

twee versnelde laadpalen zodat je snel even de 

accu op kunt laden. En om zelf ook even de accu op 

te laden bieden we al onze klanten een heerlijke kop 

koffie in onze showroom.

Tips: zo haal je 
alles uit jouw 
elektrische auto

Pudam sequis aut et alit officte ssitaqui aut harchitio tem ex 

experisquo dolores de num is volecae modisci ut utaquibus 

aut harisiti quis deratum nos nimus cus re qui dendelitem 

volumquid qui bla cus aut laccus, velluptam, to volupta 

sperionsequi

Pudam sequis aut et alit officte ssitaqui aut harchitio 

tem ex experisquo dolores de num is volecae modisci 

ut utaquibus aut harisiti quis deratum nos nimus cus 

re qui dendelitem volumquid qui bla cus aut laccus, 

velluptam, to volupta sperionsequi

volumquid qui bla cus aut 
laccus, velluptam, to volupta 

sperionsequi

Kom naar onze 
paasshow op 
2e paasdag!
Op 2e paasdag zijn al onze vestigingen geopend van 10.00 tot 

17.00 uur. 

Je bent van harte welkom bij Autogroep Twente in Almelo, 

Hengelo en Enschede. Tijdens de paasdagen profiteer je nog 

snel van de Lentebonus op een nieuwe Hyundai. Daarnaast 

hebben we een ruime voorraad jong gebruikte auto’s van alle 

merken. 

Kom naar onze showrooms en profiteer van veel 

voordeel.



87

Op uitnodiging van Hyundai Motors reisde onze collega 

Koen van Grootel onlangs af naar Zuid-Korea. Seoel om 

precies te zijn. Daar op het Koreaanse schiereiland waar 

‘onze’ Guus Hiddink voor altijd een held is, ligt de oorsprong 

van Hyundai. Het hoofdkantoor en een van hun meest 

geavanceerde autofabrieken staan nog altijd in Zuid-Korea. 

Als autoliefhebber en fan van Hyundai moet je er ooit eens 

zijn geweest. Koen kreeg die kans en deelt zijn ervaring 

graag met jou.

Gastvrij Korea
Op uitnodiging van Hyundai mocht ik naar Zuid-Korea. 

Samen met 3 Nederlandse collega’s ben ik twee dagen 

te gast geweest. Het waren indrukwekkende dagen kan 

ik alvast verklappen. Ons hotel is gelegen in de hippe 

wijk Gangnam (ja die inderdaad). Het hotel zit vol met 

vertegenwoordigers van Hyundai wereldwijd. Het is 

wonderlijk om te horen en zien dat de vraag naar auto’s in 

ieder land compleet verschillend is. 

Kleine mensen, grote auto’s
Ik kan wel zeggen dat meer dan de helft van de modellen 

die Hyundai produceert in ons land niet eens leverbaar 

zijn. Zo zijn we rondgereden in Hyundai bussen, is de Xcient 

een grote truck en de Palisade een SUV in het formaat 

woonkamer. In Zuid-Korea zelf zijn grote sedans de meest 

geziene auto’s. De Grandeur, Sonata en Genesis zijn zo 

te zien de populaire auto’s. De oudere klanten kennen de 

Sonata wellicht nog en ook de Grandeur is hier een tijdje 

te koop geweest. Je ziet hier geen i10’s, i20’s maar ook 

nauwelijks SUV’s. 

De Koreanen zijn trouw aan hun eigen merk. Het 

marktaandeel van Hyundai is hier meer dan 50%. 

Het grootste gedeelte van de 51 miljoen inwoners woont in 

de regio rondom de hoofdstad. 70% van 

Zuid-Korea is bergachtig en minder geschikt voor bewoning.  

De Koreanen heb ik leren kennen als ietwat verlegen 

maar zeer gastvrije mensen die er alles aan doen om 

de bezoekers het naar hun zin te maken. In Goyang, een 

kilometer of 50 buiten Seoel is Hyundai Motor studio 

gevestigd. Hier staan alle modellen, van de Ioniq tot aan 

de Xcient vrachtwagen maar ook de modellen van het luxe 

label Genesis dat in Europa niet geleverd wordt. 

Hypermoderne autofabriek
Nog interessanter is het inkijkje dat je krijgt in het 

productieproces. Aan de hand van robots en animaties 

word je meegenomen in het proces van ontwikkeling tot 

eindproduct. Ook hebben we de fabriek in Asan bezocht, 

deze produceert vooral modellen voor lokale markt, te 

weten de Sonata en Grandeur. Trots wordt ons verteld dat 

het proces van de rol staal tot aan de complete carrosserie 

volledig geautomatiseerd verloopt. Van het stansen van 

de plaatdelen tot het in elkaar lassen van de carrosserie, 

alles wordt door zelf ontwikkelde robots gedaan. Pas 

bij het spuiten van de carrosseriekleur komen de eerste 

mensenhanden erbij. 

Bij de eindassemblage 

worden de in en exterieurdelen gemonteerd 

volgens het JIT-principe (Just In Time). Voor iedere auto 

(er kunnen verschillende modellen aan één productielijn 

geproduceerd worden!) komt op het juiste moment, het 

juiste onderdeel bij de auto. Of dit nou de kabelboom of de 

velgen zijn. 

Een nieuwe auto in 20 uur
Van rol staal tot complete auto neemt ongeveer 20 uur in 

beslag. Hierbij neemt het spuiten de meeste tijd in beslag. 

Afhankelijk van het model worden tussen de 5 en 11 lagen 

verf gespoten, compleet met droogtijd gaat hier ongeveer 

11 uur in zitten.  

Indrukwekkende productieaantallen 
Wist je dat in Ulsan, in het zuiden van het land de grootste 

autofabriek ter wereld staat? Van wie? Je raadt het vast 

al: Hyundai. Maar liefst 5 gelijktijdige productielijnen 

produceren hier 5.600 auto’s per dag. Even voor jouw 

beeldvorming; In Born worden iedere dag ongeveer 400 

auto’s gebouwd. Ook de grootste fabriek van Volkswagen 

in Wolfsburg komt qua productie niet in de buurt van deze 

aantallen. Als je al deze auto’s achter elkaar zou zetten, 

levert dit een file van een kilometer of 30 op.

Het waren 2 fantastische dagen
Na ruim twee dagen zit mijn trip er alweer op. Het was 

een boeiende reis. Wie nog twijfelt aan de innovatie van 

Hyundai zou eigenlijk eens naar Zuid-Korea moeten gaan. 

De fabriek en het productieproces is echt indrukwekkend.  

Je kunt niet anders dan respect hebben voor de toewijding 

en constante drang naar verbetering van de Koreanen. 

Daarnaast zijn het ook nog eens hele vriendelijke mensen 

die je graag meenemen in hun land en cultuur.

Terug naar de oorsprong 
van Hyundai

Koen van Grootel - 

Verkoop / Marketing
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Na het succes van vorig jaar kunnen we er niet 

omheen. Ook dit jaar organiseren we daarom een 

familiedag voor alle klanten van Autogroep Twente 

en Autolease Twente. We nodigen jou en je familie 

van harte uit voor de familiedag op zondag 26 mei 

2019.

Terug in de tijd van mobiliteit
Waan je even eind 19e eeuw, begin vorige eeuw in 

Twente. Autogroep Twente bestond nog lang niet en 

de fiets en paard en wagen waren de belangrijkste 

vormen van transport. Met de opkomst van de 

industrie groeit Twente snel. Er is dringend behoefte 

aan snel en betrouwbaar transport van mens en 

waren. 

Bijna ieder dorp wordt in sneltreinvaart op het 

sporennet van Nederland aangesloten. Zo ook in 

Twente, de GOLS (Geldersch Overijsselsche Lokaal 

Spoorwegmaatschappij) legt al in 1884 de spoorlijn 

Winterswijk-Enschede aan. Autogroep Twente en 

het museum Buurtspoorweg nemen je mee terug in 

die tijd.

Stap aan boord van de ‘Autogroep Express’
Speciaal voor klanten van Autogroep Twente rijdt 

er zondag 26 mei de gehele dag een extra trein op 

het laatste stukje van de bovengenoemde spoorlijn. 

Een ritje in een echte stoomlocomotief tussen 

Haaksbergen en Boekelo. Behalve een rit met de 

trein zijn er zowel op het terrein in Haaksbergen als 

Boekelo tal van nostalgische treinstellen te zien en 

zijn er diverse randactiviteiten.

5 vrijkaarten voor elke klant
Voor elke klant stellen we maximaal 5 vrijkaarten 

ter beschikking. Registreren kan eenvoudig 

via onze website. Je hebt daarbij de keuze uit 

meerdere vertrektijden van de trein. Wil je van 

deze nostalgische rit een echte beleving maken? 

Bestel dan online gelijk een kop koffie met gebak 

mee en neem plaats in een van de zeer luxe 

restauratievoertuigen. Deze plekken zijn beperkt, 

wacht dus niet te lang met bestellen.

Registreer nu je tickets via

autogroeptwente.nl/familiedag-2019 

Autogroep Twente nodigt jou van harte uit voor de 

familiedag op zondag 26 mei 2019. We maken er 

samen weer een gezellige dag van.

Kom naar de 
Autogroep 
Twente 
Familiedag

Koop je 
eigen stukje 
stoomlocomotief

Wil je de vrijwilligers van het Museum Buurtspoorweg 

steunen? Koop dan een stukje stoomlocomotief. 

Voor slechts €30,- koop je een symbolisch stukje 

van de locomotief ‘Elna’. Deze locomotief staat 

in afwachting van revisie. Meer informatie 

daarover vind je op de site van de MBS.
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Hyundai i10 Comfort

€ 226 p.m.
Obv 48 mnd / 10.000 km/p.j. *

    Bluetooth carkit

    Led dagrijverlichting

    Airco

    Cruise control

Hyundai i20 Comfort

€ 308 p.m.
Obv 48 mnd / 10.000 km/p.j. *

    Parkeersensoren

    Apple Carplay met 7 inch scherm

    DAB+ radio

    100pk T-GDi motor

Hyundai KONA Comfort

€ 369 p.m.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j. *

    120pk T-GDi motor

    Lane Keeping assist

    Apple carplay/achteruitrijcamera    

    Climate control

16

Vier het voorjaar bij 
Hyundai!

Het is eindelijk lente! Profiteer daarom nu van onze speciale Lente 

Bonus! Ontvang direct € 2.000 korting op de Hyundai Tucson of de 

Hyundai KONA vanaf € 20.495! Uiteraard ook in combinatie met onze 

50/50 deal en diverse inruilmogelijkheden. Kom langs bij de dealer en 

vier de lente!

Profiteer van
€ 2.000
Lente Bonus

Hyundai Tucson
van € 32.995
voor € 30.995

Hyundai KONA
van € 22.495
voor € 20.495

Bekijk onze voorraad op autogroeptwente.nl

* Er zijn meerdere looptijden / km mogelijk.

Hyundai Private Lease bied je de mogelijkheid een nieuwe 

Hyundai te rijden tegen een scherp leasetarief en heldere 

en onderscheidende voorwaarden. In vergelijking met de 

markt bieden wij met Hyundai Private Lease de volgende 

unieke voorwaarden:

Ruil je huidige auto in en 
ontvang direct een scherp 
prijsvoorstel bij jouw bezoek!

Private lease via Autogroep Twente
Dat is zorgeloos rijden zonder verborgen kosten!

Onze private lease deals:

Geen inbreng van schadevrije jaren nodig. De scherpe 

verzekeringspremie is voor iedereen gelijk, ongeacht het 

aantal schadevrije jaren.

Laag eigen risico van € 225.

Kilometers die je als klant niet ‘opmaakt’ worden 

terugbetaald.

Ongevalleninzittende-verzekering inbegrepen.

Je hebt als klant de mogelijkheid om zelf of een kennis 

familielid, de auto per einde contractdatum over te 

nemen.

Exclusief bij Autogroep Twente; gratis vervangend vervoer 

bij onderhoud.

Altijd een adres in de buurt, voor al jouw autozaken kunt u 

terecht bij Autogroep Twente.
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Pay off

VOOR ELKAAR.

Voor elkaar staat voor geregeld. Breng jij je auto naar 

Autogroep Twente dan komt het voor elkaar. Wij regelen 

het!

Voor elkaar staat ook symbool voor het persoonlijke 

contact. Wij hechten waarde aan een sterke persoonlijke 

benadering.

Wij weten wie onze klanten zijn en wat hun beweegt. 

We zijn er, voor elkaar! Wij zien duurzaamheid als een 

vanzelfsprekendheid. Als autodealer en garagebedrijf 

willen we bewust met duurzaamheid bezig zijn. Rekening 

houden met mens en milieu, ook dat is voor elkaar!

Kernwaarden
De kernwaarden van Autogroep Twente zijn ons ethisch 

kompas. Zij geven richting aan het maken van keuzes en 

maken het nemen van beslissingen makkelijker. Zo borgen 

wij dat we waarmaken wat we beloven. Onze kernwaarden 

zijn onze houvast en inspiratiebron.

Onze nieuwe 
huisstijlAutogroep Twente is de laatste jaren enorm 

gegroeid. We bieden inmiddels een zeer compleet 

dienstenpakket. Of het nu gaat om de aanschaf 

van een nieuwe Hyundai of een jong gebruikte auto 

van elk willekeurig ander merk. Van verzekering tot 

schadeherstel. Er is altijd een passende oplossing.

We vonden het de hoogste tijd voor een nieuw jasje. Een 

nieuwe stijl die zorgt voor een herkenbare uitstraling 

van al onze bedrijven en bovendien beter aansluit bij 

al onze diensten. We leggen graag aan je uit waar 

Autogroep Twente voor staat.

Klantgericht
Bij alles wat we doen, staat onze klant voorop. Wij zien 

onze klanten ook graag nog een volgende keer terug. We 

streven daarom naar een langdurige relatie met onze 

klanten. Dat kan alleen als we klantgericht acteren en 

streven naar 100% tevredenheid. Zowel in kwaliteit van de 

geleverde producten als onze dienstverlening.

Open
Wij hechten waarde aan een eerlijke en transparante 

houding. Zowel van onze klanten, als van ons personeel. Wij 

zijn open over gemaakte kosten en geven inzicht in onze 

werkzaamheden. Ook als er onverhoopt iets mis gaat zijn 

we daar open en eerlijk over. We leren ervan en werken op 

die manier, samen met onze klant, aan het verbeteren van 

onze dienstverlening.

Flexibel
Wij zijn flexibel en passen ons moeiteloos aan als 

de situatie daar om vraagt. Wij zijn flexibel in onze 

oplossingen. Dat betekent dat we luisteren naar onze 

klanten en altijd in staat zijn om een passende oplossing te 

bieden. Ook al moeten we daarvoor maatwerk leveren.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekendheid. 

We zijn niet voor niets dealer van het meest duurzame 

automerk ter wereld. We zien het als onze plicht om zorg 

te dragen voor mens en omgeving. We omarmen nieuwe 

ontwikkelingen en ideeën die bijdragen aan een duurzame 

toekomst voor ons allen.

Onze producten en diensten
Onze klanten kunnen bij Autogroep Twente alles verkrijgen 

op het gebied van mobiliteit. Vanuit onze goede klantrelatie 

zijn wij het eerste aanspreekpunt.

Klanten kunnen bij ons terecht voor:

•  Nieuwe auto’s

•  Jong gebruikte auto’s van alle merken

•  Onderhoud en reparatie

•  Schadeherstel

•  Autohuur

•  Verzekeringen

•  Private lease

•  Zakelijke lease
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