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Beste mensen,
Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we midden 
in de zo gevreesde tweede golf. En nee, we hebben 
het hier niet over een auto van Duitse makelij, 
maar over het coronavirus dat ons ondertussen al 
geruime tijd in z’n greep houdt. 

In ons vorige magazine stonden we aan het begin. 
We konden toen nog niet vermoeden dat zo’n rottig 
virus voor ons zou bepalen hoe de wereld er in 
2020 uit zou zien. Ik voel enorm mee met collega-
ondernemers die actief zijn in pak ‘m beet de 
horeca of evenementenbranche. Voor de tweede 
keer in een intelligente lockdown. Dat zal voor velen 
van hen een hele sombere en onzekere tijd worden.

Toch moeten we met elkaar de moed niet verliezen. 
Dit virus gaat ons niet eeuwig in z’n greep houden. 
Er komen altijd weer betere tijden. Daarom willen 
we in dit magazine ook graag vooruitkijken. 

Met Hyundai hebben we nog altijd een van de 
meest vooruitstrevende merken in huis als het 
aankomt op duurzaamheid. Ook qua design is 
er een duidelijke nieuwe trend zichtbaar vanuit 
Korea. De nieuwe i10, die we gerust nu al een 
succesnummer kunnen noemen, en helemaal de 
nieuw aangekondigde i20 en Tucson. We laten ze 
graag aan je zien.
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Elektrisch rijden is niet meer weg te denken. Dit jaar 
was dan ook vooral het jaar waarin de overheid 
verduurzaming van ons wagenpark stimuleerde 
met een subsidieregeling voor particulieren. 
4.000 euro subsidie bij de aanschaf van een 
nieuwe elektrische auto of 2.000 euro voor een 
gebruikte. De bodem van die subsidiepot voor 
nieuwe auto’s was al na een paar dagen in zicht. 
Dat geeft wel aan dat men wil verduurzamen. 
Daarom in dit magazine ook praktische info voor 
hen die elektrisch rijden of dat overwegen. 

Binnen Autogroep Twente kan ik bouwen op 
een fijn team van collega’s. We hebben de juiste 
mensen op de juiste plek en elke schakel, hoe groot 
of klein ook, is daarin even belangrijk. We doen het 
met elkaar. Het doet me deugd om in dit magazine 
terug te lezen hoe onze collega’s in Enschede daar 
op geheel eigen wijze invulling aan geven en mede 
daardoor succesvol zijn.

Het afgelopen jaar doet mij meer dan eens 
beseffen dat de vanzelfsprekendheid waarmee 
we het leven soms nemen, geheel onterecht is. Ik 
voel meer dan ooit de dankbaarheid voor geluk en 
gezondheid. Niet kijken naar wat niet kan, maar 
kijken naar wat nog wel kan. Dan zit geluk soms in 
hele kleine dingen. 
 
Voor velen van ons zullen de naderende 
feestdagen wellicht een wat andere invulling 
kennen dan anders. Noodgedwongen, maar toch. 
Maak van die nood een deugd en heb ’t goed 
samen.

Hyundai

i10
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Hyundai komt met zowel een compleet nieuwe versie 
van de i20, als de Tucson. Deze modellen hebben in elk 
geval één ding gemeen: het design is vernieuwend en 
absoluut anders dan je van Hyundai gewend bent. Wij 
zijn al fan, daarom laten we jou graag kennis maken 
met de vernieuwde stijl van Hyundai.

Sportievere look dankzij nieuwe 
ontwerpfilosofie

Hyundai gooit het qua design over een compleet 
andere boeg. Hyundai spreekt zelf over een 
ontwerpfilosofie rondom de thema’s proporties, 
architectuur, styling en technologie. “We willen 
dat onze klanten in vervoering raken.” Een mooi 
marketingverhaal, maar hoe ziet dat er dan uit? 
Wat ons betreft ogen de nieuwe modellen veel 
dynamischer en sportiever. Ruimer bovendien. 
Subtiele lijnen, gewaagde verlichting en speelse 
elementen geven de auto’s een volstrekt nieuwe look. 

Hoewel de prijs/kwaliteit van Hyundai al jaren 
onbetwist is, kregen ze vaak de kritiek dat hun 
ontwerpen degelijk en zelfs een tikkeltje saai waren. 
Het blijft natuurlijk een kwestie van smaak, maar 
wat ons betreft is daar met deze nieuwe modellen 
absoluut geen sprake meer van. 

Zuinig en duurzaam

Hyundai wil het meest duurzame automerk ter wereld 
zijn. Behalve het nieuwe design is er daarom ook veel 
focus op de verduurzaming van de aandrijving. Zo 
zijn de meeste motoren van de i20 en alle motoren 
van de i30 en Tucson voorzien van (mild) hybride 
technologie. Hyundai levert de nieuwe Tucson met het 
grootste aanbod geëlektrificeerde aandrijflijnen in het 
SUV-segment. Zo verschijnt de nieuwe Tucson onder 
andere op de markt in een hybride-, plug-in hybride en 
48-volt mild hybrid-aandrijflijn. 

Technologie en veiligheid

 Elke nieuwe Hyundai wordt  
 nog altijd geleverd met 5-jaar  
 fabrieksgarantie, ongeacht het  
 aantal gereden kilometers. 

Het nieuwe gezicht 
van Hyundai

Hyundai voorziet zowel de i20 als de Tucson van het 
zeer uitgebreide veiligheidspakket ‘SmartSense’. Dit 
veiligheidspakket zorgt onder alle omstandigheden 
voor extra veiligheid en gemoedsrust, ook bij lage 
snelheden en tijdens parkeren.

Zowel de Tucson als de i20 zijn 
verkrijgbaar met:

• Navigatie gebaseerde Smart Cruise Control  
 (NSCC)
• Leading Vehicle Depature Alert (LDVA)
• Lane Following Assist (LFA)
• Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA)
• Rear Cross-traffic Collision Assist (RCCA)
• Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)
• Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met 
 herkenning van voetgangers en fietsers
• Lane Keep Assist System (LKA)
• Driver Attention Warning (DAW)
• High Beam Assist (HBA)

Horizontale lijnen zorgen voor een ruimtelijk effect. Vanaf de Comfort uitvoering is de i20 voorzien van digitaal dashboard.

Ondanks het mild hybride systeem 
groeit de kofferruimte ten opzichte van 

zijn voorganger.

De nieuwe i20 is een comfortabele reisgenoot.

Scan de QR-code en 
bekijk de opties:
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De nieuwe Tucson: meer comfort en 
gebruiksgemak

Dankzij nieuwe voorzieningen biedt de nieuwe 
Tucson nog meer comfort. Niet alleen voor jou als 
bestuurder, maar ook voor je medepassagiers. Zo 
is er een klimaatregeling met 3 zones zodat je de 
temperatuur voor zowel de passagiers achterin, als 
naast je, optimaal in kunt stellen. Bovendien zorgen 
geventileerde en verwarmbare stoelen voorin en 
verwarmbare stoelen achterin voor meer comfort voor 
bestuurders en passagiers. Met de zogenaamde Rear 
Sleeping Mode kunnen bestuurder en bijrijder voorin 
naar muziek luisteren, zonder de slapende inzittenden 
achterin te storen. Het signaal naar de luidsprekers 
achterin wordt dan onderbroken. 

Meer ruimte

Hyundai bouwt de geheel nieuwe Tucson op een 
eveneens geheel nieuw platform. Dit heeft niet alleen 
geresulteerd in dynamischere proporties, maar ook in 
een veel ruimer interieur. Deze SUV is ruimer dan ooit. 

De geheel vernieuwde i20 
staat in onze showroom en de  
Tucson is vanaf begin 2021 te 
bewonderen in onze showroom. 

De i30 gaat in zijn huidige vorm sinds 2017 mee. Na 3 
jaar is het dan tijd voor een grondige facelift.
Van buiten herken je hem aan zijn nieuwe front en 
achterzijde; onder de kap zijn de verschillen groter. 
De basis 1.0TGDi motor is voorzien van mild hybride 
techniek en IMT intelligente handgeschakelde 
versnellingsbak.

Nieuw is dat deze motor nu ook met automaat te 
krijgen is. De 1.4TGDI is vervangen door een nieuwe 
1.5TGDi, ook met mild hybride techniek. Hierdoor is het 
vermogen gestegen van 140 naar 160PK. De nieuwe 
i30 is gelijk ook met het gewilde N-line sportpakket te 
krijgen, dat nu ook op de stationwagon leverbaar is. 
Bluelink is ook geïntroduceerd in de nieuwe i30. 

Na de start van de i30 N in 2018 en uitbreiding met 
de i30 Fastback N (en bij ons niet leverbare Veloster 
N) heeft ook de i20 een krachtkuur van Hyundai 
motorsport ontvangen. Een 204PK sterke 1,6T-GDi 
motor brengt de i20 in zes en een halve tel naar 
100 kilometer per uur. Hiervoor is de hele auto flink 
aangepast met o.a. andere schokbrekers, wielen, 
remmen, stuurbekrachtiging en stoelen die je stevig 
op jou plek houden. Aan de basis van het N label 
staan niet eens de absolute cijfers, maar voorop staat 
rijplezier. De i20 gaat hier uiteraard ook weer hoge 
ogen mee gooien en is binnenkort te bestellen.

Veel ruimte en strak vormgegeven interieur.

Het design van de Tucson is 
geheel vernieuwd.

De i20 N is extra herkenbaar aan 
de rode details op de voorbumper, 
skirts en achterbumper.

De nieuwe Hyundai i30.

De i20 en Tucson zijn helemaal nieuw, 
de i30 is grondig gemoderniseerd.

De nieuwe i30 staat klaar 
voor een proefrit.

Dikke 18 inch velgen op de i20 N.

De i30 N-line herken je buiten aan de 18 inch velgen en gewijzigde bumpers.
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Je hebt meestal de keuze uit een laadpaal 

of een zogenaamde wallbox. Een laadpaal 

is, zoals de naam al doet vermoeden, een 

oplader die zelfstandig op een paal staat. 

Een wallbox is een oplaadkast voor aan de 

muur. Los van de uiterlijke verschillen zijn ze 

functioneel exact hetzelfde. Wat je kiest, ligt 

eraan wat voor jouw thuissituatie het meest 

praktisch is en wat je zelf het mooiste vindt.

Wie kiest voor een elektrische auto, wil zijn auto thuis 
ook eenvoudig en veilig kunnen laden. Een laadpaal 
op je eigen terrein is dan ideaal. Stroom is stroom zou 
je denken. Maar wordt er wel met de juiste snelheid 
geladen? Hoe voorkom je, dat als de auto staat te 
laden, thuis alle stoppen doorvliegen? Kortom: er zijn 
een aantal dingen waar je op moet letten als je een 
laadpaal voor thuis aanschaft. Wij zetten het voor je op 
een rij.

Hoe werkt een laadpaal?
Het is goed om eerst te weten hoe het opladen van een 
elektrische auto werkt. In een elektrische auto ligt een 
accupakket en feitelijk genomen zit de oplader voor 
deze accu’s ook in jouw auto. De laadpaal dient slechts 
als het ‘stopcontact’ voor het opladen. De onboard 
oplader van jouw auto zet wisselstroom uit de laadpaal 
om naar gelijkstroom. Zo worden de accu’s opgeladen.

Waarom dan een laadpaal?
Immers, die stroom komt toch gewoon uit het 
stopcontact? Dat klopt, maar er zijn twee redenen 
waarom een laadpaal de voorkeur geniet. Ten eerste de 
snelheid. Met een normaal stopcontact kan je maximaal 
2,2 KW per uur laden. Bij auto’s zoals bijvoorbeeld de 
Hyundai Kona betekent dat een laadtijd van ca. 35 uur. 
Met een laadpaal verkort je de laadtijd tot enkele uren. 

Daarnaast is dit ook het maximale vermogen van het 
stopcontact voor lange tijd. Zie het als de frituurpan 
en de wasmachine die urenlang tegelijk op één 
stopcontact aan staan. Dat is niet heel veilig. 

Wat is het maximale laadvermogen van jouw auto?
Bij de keuze voor een laadpaal is het belangrijk dat je 
kijkt naar het maximale laadvermogen van de onboard 
oplader in jouw auto. Daar moet je het vermogen 
dat een laadpaal maximaal kan leveren namelijk op 
afstemmen. Heeft jouw elektrische auto een 1-fase 
oplader? Dan ligt het maximale laadvermogen op 3,6 
kW of 7,4 kW.  

Bij een 3-fase oplader in je auto ligt het maximale 
laadvermogen op 11 of 22 kW. Kies je voor een laadpaal 
die geschikt is voor een 3-fase oplader? Denk er dan 
goed over na of je per se op wilt laden met 22 kW. 
Daarvoor is namelijk een meterkastaansluiting van 3 
x 32A nodig. Standaard is namelijk 3 x 25A. Los van de 
kosten voor de aanleg betaal je ook maandelijks fors 
meer. Bedenk je dus ook goed of dit echt noodzakelijk is.  

Wel is het mogelijk om in samenspraak met onze 
installateur een 3-fase lader af te toppen op 
een maximaal aantal ampères. Hierdoor is het 
niet noodzakelijk om maandelijks meer aan je 
energiemaatschappij te betalen. Zo ben je toch op

de juiste manier voorbereid op de komst van jouw 
elektrische auto. Zelfs ook op die daarna eventueel 
komt. De toekomstige auto’s zullen namelijk allemaal 
richting een 3-fase lader gaan namelijk.

1-fase of 3-fase
Ondersteunt de oplader in jouw auto 1-fase of 3-fase 
laden? Dat is ook belangrijk om te weten bij de keuze 
voor een laadpaal. Ondersteunt jouw auto 3-fase laden, 
dan wil je ook graag een laadpaal die dat aan kan. 
Daardoor kun je namelijk sneller opladen.  

Voor een 3-faselaadpaal moet jouw meterkast 
aansluiting uiteraard beschikken over een 3-fase 
aansluiting. De meeste nieuwbouwhuizen hebben 
tegenwoordig standaard een 3-faseaansluiting. 
Beschik je nog over een 1-faseaansluiting maar wil je 
wel graag gebruik maken van 3-faseladen dan hoeft 
dat geen probleem te zijn. In de meeste gevallen kun je 
bij jouw elektriciteitsnetbeheerder de aansluiting laten 
verzwaren. De kosten daarvoor liggen bij de grootste 
aanbieders rond de 300 euro. Dat lijkt veel maar het kan 
zeker de moeite waard zijn wanneer jouw auto geschikt 
is voor 3-faseladen.
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Waar moet je op letten?

Voorkom frustratie achteraf en laat je 
altijd goed adviseren bij de keuze voor 
een laadpaal voor thuis. Kies voor een 
erkende installateur. Zij hebben vaak 
ervaring met het plaatsen van laadpalen 
bij particulieren en geven altijd vooraf 
een inschatting van de kosten. Ook onze 
elektrisch rijden specialisten hebben 
veel kennis van laadpalen en alles wat 
daarbij komt kijken. Samen met jouw 
installateur kunnen wij je adviseren over 
de mogelijkheden. 

Zorg voor een 
professionele installatie
Voor een veilig en verantwoord gebruik van 
de laadpaal is het belangrijk dat deze op 
een vakkundige manier wordt geïnstalleerd. 
De kosten daarvoor zijn afhankelijk van 
de benodigde werkzaamheden bij jou op 
locatie. Moet er bijvoorbeeld eerst een extra 
groep in de meterkast worden aangelegd? 
Wat is de afstand tussen de gewenste plek 
voor de laadpaal en jouw meterkast? Zijn er 
graafwerkzaamheden nodig? Al dat soort 
zaken bepalen de hoeveelheid werk.

Laat je goed adviseren

Laadpaal of wallbox?

Laadpaal 
voor thuis: 
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Ingrediënten

2 blikken bruine bonen
2 blikken water
3 ons mager gerookt spek
1 prei
 4 à 5 grote uien
1 pond runder of half-om-half gehakt
1 grote rookworst
1 groot blikje tomatenpuree
1 potje zoetzure paprika
1 pakje mix voor bruine bonensoep
Knoflook 
Cayennepeper 

 

Recept

De bonen, het water en de mix voor bruine bonensoep  
in de pan doen en dit aan de kook brengen.

De uien glazig in een pan bakken en dit bij de bonen 
scheppen, samen met de gesneden prei.

Het gehakt rul bakken en dit bij de bonen voegen.

Het spek uitbakken en ook in de soep doen.

Daarna de tomatenpuree toevoegen.

Dit samen even  laten doorkoken.

Op het laatst het potje zoetzure paprika en de 
rookworst er door mengen.

Het geheel op smaak brengen met wat knoflook en 
cayennepeper.

Eet smakelijk!

Bruine 
Bonensoep

Kenteken
 Q U I Z

1. Bij welke auto’s begint het kenteken met CD?
A. Taxi’s
B. Auto’s van de Koninklijke Marechaussee
C. Auto van buitenlandse diplomaten

2. Welke voertuigen hebben een kenteken met een B als 
eerste letter?
A. Voertuigen van de brandweer
B. Zware bedrijfswagens (boven 3.500 kg GVW)
C. Lichte bedrijfswagens (tot 3.500 kg GVW)

3. Welke voertuigen hebben de letters DM op het 
kenteken?
A. Voertuigen van Defensie
B. Voertuigen van de NAVO
C. Voertuigen van 40 jaar en ouder

4.  Bij welke voertuigen begint het kenteken met ZZ?
A. Voertuigen met een zeer zware lading
B. Voertuigen met een tijdelijk kenteken
C. Voertuigen met een bijzondere RDW-toelating

5. Welke voertuigen hebben de letters 
     AA op het kenteken?
A. Voertuigen van de Nederlandse regering
B. Voertuigen van de minister-president
C. Voertuigen van het Koninklijk Huis

6. In welk land staat er CH op de kentekenplaat?
A. Cyprus
B. Estland
C. Zwitserland

7. In welk land staat er AND op de kentekenplaat?
A. Albanië
B. Andorra
C. AND bestaat helemaal niet

8. De S is van...
A. Zweden
B. Slovenië
C. Saasveld

9. De P is van Polen, waar of niet waar?
A. Waar
B. Niet waar

10. Kentekenplaten met BY zijn te vinden in?
A. Malta
B. Vaticaanstad
C. Wit-Rusland

Antwoorden: 1 C, 2 B , 3 A, 4 C, 5 C, 6 C, 7 B, 8 A, 9 B, 10 C
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De aanschafprijs van een auto is één ding. Maar dat 
is uiteindelijk een eenmalige investering. Kosten voor 
verbruik, afschrijving en onderhoud zijn terugkerende 
kosten die bepalen wat een auto onder aan de streep 
uiteindelijk écht kost. 

Wat kost een auto nou écht en 
wat is voor mij de beste keuze?

Vragen die veel mensen stellen. Daarom hebben we een 
handige berekening voor je gemaakt.

Vergelijking op basis van gemiddelden

Als basis zijn we uitgegaan van 4 gezinswagens in een 
gebruikelijke uitrusting. Dat betekent ruimte voor 4 
volwassenen en hedendaagse wensen zoals een goed 
navigatiesysteem. We willen niet vervallen in aannames, 
daarom zijn we bij de bereiking uitgegaan van private 
leasetarieven.  Afschrijving is nu eenmaal een aanzienlijk 
deel van jouw autokosten en is bij private lease 
inbegrepen. 

Als we zouden rekenen met bedragen voor aankoop, 
dan zouden we hiermee de uitkomst kunnen 
beïnvloeden. Dat willen we niet. Daarom is de basis de 
berekening met het private leasetarief van Hyundai. 
Hier zijn alle autokosten, exclusief brandstof en subsidie 
meegenomen. 

Voor de brandstofkosten gaan we uit van een 
gemiddeld praktijkverbruik dat is gerealiseerd door 
echte gebruikers. 

 

Wat kost een auto
 nou écht? Berekening bij 9.500 km per jaar:

Berekening bij 30.000 km per jaar:

 

    i30  ioniq HEV Kona HEV Ioniq EV Kona EV

Private leasetarief  € 401,00 € 459,00 € 390,00 € 558,00 € 545,00

Brandstofkosten  €    91,01 €    63,71 €     70,42 €     27,31  €    27,91

Subsidie*                        -€    83,00           -€   83,00

Kosten per maand  € 492,01 € 522,71 € 460,42 €  502,31 €  489,91

    i30  ioniq HEV Kona HEV Ioniq EV Kona EV

Private leasetarief  € 474,00 € 534,00 € 471,00 € 628,00 € 622,00

Brandstofkosten  € 287,41  € 201,19  € 222,37 €    86,25 €    88,13

Subsidie*                        -€    83,00          -€   83,00

Kosten per maand  € 761,41 € 735,19 € 693,37 € 631,25 € 627,13

      

De Conclusies
Op basis van deze rekenvoorbeelden kunnen we enkele conclusies trekken:

• Rijd je weinig kilometers, dan is rijden op benzine of hybride de gunstigste optie.
• De Kona Hybride en de i30 benzine zijn tot 9.000 KM per jaar het voordeligste in de totale kosten.
• Vanaf 9.500 kilometer per jaar is de Elektrische Kona al voordeliger dan de i30 als je subsidie ontvangt.
• Rijd je tussen de 10.000 en 17.000 kilometer dan doen een HEV of EV elkaar niet veel qua kosten.
 De overheidssubsidie brengt het break even point van 30.000 km naar ca 12.000 km.

* Per 1 januari zolang de voorraad strekt.

* Per 1 januari zolang de voorraad strekt.
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Een bakwagen huren is wel iets duurder maar door de 
elektrische laadlift ook erg aangenaam bij de verhuizing 
van jouw zware spullen.  

Bij Autohuur Twente heb je de keuze uit meerdere 
modellen. Er is altijd een verhuiswagen die bij jou past. 
  
Bakwagen met laadlift
Mede door de elektrische laadlift wordt het verhuizen 
van jouw wasmachine of zware hoekbank een stuk 
makkelijker. Wist je al dat je deze bakwagen gewoon 
met je B-rijbewijs mag besturen? Ook het bedienen van 
de laadlift is eenvoudiger dan je denkt. 

Ruime bus met schuifdeur
Heb je de ruimte van de bakwagen niet nodig of rij je 
liever in een iets compactere bus? Dan kun je bij ons ook 
een verhuisbus huren. Van een compacte bestelauto tot 
een ruime bestelbus zoals de Renault Master. Ook hier 
volstaat gewoon je B-rijbewijs voor het besturen van de 
bus.  
  
Extra’s voor een soepele verhuizing
Verhuizen is een hele onderneming. Je moet al je spullen 
zorgvuldig inpakken. Zorgen dat niets beschadigd. Bij 
ons kun je naast het huren van een verhuiswagen ook 
terecht voor verhuisdozen, verhuisdekens, spanbanden, 
steekwagens en meubelkarren. Al deze materialen zijn 
eenvoudig bij te boeken als je online reserveert.

Verhuizen naar een andere woning is voor de 
meesten een leuke periode. Nadenken over de 
inrichting, verfkleuren kiezen en misschien wel 
nieuwe meubels uitzoeken. Toch is het ook een 
stressvolle periode omdat je veel moet regelen 
en keuzes moet maken. Zeker als het moment 
van de daadwerkelijke verhuizing aanstaande is. 

Huur je een verhuisbedrijf in of doe je dat liever 
zelf? Met de verhuisopties van Autohuur Twente 
maken we die laatste keuze een stuk makkelijker.

Huur een verhuiswagen die bij je past
Heb je weinig spullen te verhuizen dan volstaat 
waarschijnlijk een verhuisbusje. Heb je veel 
spullen of grote meubels, dan is een bakwagen 
ideaal als verhuiswagen. 
 

Verhuizen met 
Autohuur Twente

Autohuur
Twente

Voor de 
kinderen

Match het 
transport

Zoek de 10 verschillen

Zoek de juiste schaduw

Hoeveel tel 
je van elk?

1514

Kijk voor actuele huurprijzen op 
autohuurtwente.nl 
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Een lang gekoesterde wens van velen is in vervulling 
gegaan met de i10 N-line. Al langer bestond de wens 
voor een extra leuke variant van de i10.

De i10 is uitgebreid met een sportieve variant, die 
voorzien is van een andere motor, afstelling en design.
Het hart van de N-line  wordt gevormd door een 1 liter 
turbomotor met een vermogen van maar liefst 100pk, 
een stijging van 50% van de standaard i10 waarmee het 
de sterkste Hyundai 10 tot nu is.

Daarnaast is het onderstel aangepast aan de sportieve 
capaciteiten met een andere onderstelafstemming en 
16 inch sportvelgen. Uiterlijk is de i10 te herkennen aan 
diverse aanpassingen als anders gevormde bumpers, 
rode accenten en extra getinte achterruiten. Het 
interieur is ook volledig aangepast met onder andere 
een verwarmd sportstuur, zwarte hemelbekleding, 
aluminium pedalen en rode details.
We zijn zelf een beetje overdonderd door de vraag naar 
deze sportieve Benjamin. Onze bestelde voorraad was 
binnen een week uitverkocht!

Maar we hebben hier snel op ingespeeld en op dit 
moment kunnen we de eerst beschikbare auto’s 
alweer in januari leveren.

Nieuwe auto’s worden steeds duurder; ook wij horen 
het vaker en zullen het niet ontkennen. Het is allemaal 
verklaarbaar. Denk aan strengere milieunormen, maar 
ook de veel uitgebreidere veiligheidsuitrusting. Dan komt 
jong gebruikt al snel in beeld. Met de huidige kwaliteit 
van deze auto’s is dit ook een prima alternatief.

Wat wil je en wat heb je nodig?

Wij zijn met een wensenlijstje en budget door het 
occasionbestand van Autogroep Twente heen gegaan. 

Nieuwe auto’s worden steeds duurder, ook wij horen 
het vaker en zullen het niet ontkennen. Het is allemaal 
verklaarbaar. Denk aan strengere milieunormen, maar 
ook de veel uitgebreidere veiligheidsuitrusting. Dan komt 
jong gebruikt al snel in beeld. Met de huidige kwaliteit 
van de auto’s is dit ook een prima alternatief.

Wat wil je en wat heb je nodig?

Wij zijn met een wensenlijstje en budget door het 
occasionbestand van Autogroep Twente heen gegaan. 
Onze wensen? 

Onze wensen? 

• Ruimte voor 2 volwassenen en soms nog   
 een paar achterpassagiers.
• Niet ouder dan 2 jaar 
• Budget maximaal € 16.000,-

Turbokracht en 
extra rijplezier

Hyundai i10

Verfijning zit hem in de  
details
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De hoofdrolspelers;

De logische keuze is voor ons de Hyundai i20. We 
hebben voldoende aanbod en de auto staat bekend 
als een prima allrounder die nergens écht in uitblinkt, 
maar ook nergens steken laat vallen. In Enschede 
zien we ook een mooie jonge Ford Fiesta. Ford staat 
al jaren bekend om zijn uitstekende rijeigenschappen 
en de laatste Fiesta ziet er ook nog eens prima uit. 
En dan tot slot een opvallende verschijning in deze 
vergelijking. Op het oog even groot, oud en ruim 
€ 3.000,- goedkoper dan zijn collega’s. Is dat nou wat, 
zo’n Dacia Sandero? In deze test zoeken wij het voor 
je uit.

De harde feiten 

We zetten eerst wat feiten onder elkaar: 

Wat opvalt is de nieuwprijs voor de Fiesta. Bijna 
€ 25.000,- vraagt Ford voor deze uitvoering. De 
afschrijving het eerste jaar valt procentueel dan ook 
het hoogste uit. Dit kan zowel een voor- als nadeel 
zijn; immers er is ruim 30 % van de nieuwprijs af, 
maar is dat volgend jaar ook weer zo? Wij denken 
dat dit de komende jaren wel meevalt. Ford staat 
bekend als een merk dat veel met kortingen strooit 
en waarschijnlijk heeft de eerste eigenaar de 
nieuwprijs dus ook niet daadwerkelijk betaald. Bij het 
praktijkverbruik van Spritmonitor komen de Hyundai 
en de Ford beide tot 6,2 liter op 100 kilometer. De 
Dacia heeft een half litertje meer nodig. Motorisch 
beschikken ze alle drie over een 3 cilinder turbomotor 
met vermogens tussen de 90 en 125 PK.

Waar zitten de verschillen?
Als we  de technische specificaties naast elkaar zetten 
dan zien we geen grote verschillen. Wat rechtvaardigt 
de meerprijs van de Hyundai en Ford dan? De Dacia 
doet namelijk alles wat je van een auto vraagt. Hij is 
achterin zelfs het ruimste van het drietal en brengt je 
van A naar B. Hij is gebaseerd op beproefde Renault 
techniek, de knoppen en schakelaars op het dashboard 
zijn herkenbaar van een Renault van een jaar of 8 
oud. Ook in de crashtest, in het verleden nog wel eens 
de bottleneck van budget auto’s, zakt de Dacia niet 
duidelijk door het ijs. Waar komt dan het prijsverschil 
vandaan en waarom rijdt niet iedereen in een Dacia? 

Een 5,5 is voldoende maar geeft geen vertrouwen. Dat 
begint al bij het openen, of liever gezegd, sluiten van de 
deur. Waar de i20 en Fiesta sluiten met een degelijke 
plof, klinkt het sluiten van de Sandero alsof je zojuist een 
gammel tuinhekje hebt dichtgegooid. Neem je plaats 
achter het stuur, (met prima zitpositie) dan is het alsof 
je in een auto van een jaar of 10 geleden stapt, met dat 
verschil dat hij wel nieuw en onbeschadigd is. 

Geen lederen stuur, navigatie, multimediascherm, 
boardcomputer of andere verwennerij en simpele opzet. 
Nee, airco, een radio (met bluetooth) en elektrische 
ramen voor. Meer heb je volgens Dacia niet nodig 
in deze Sandero. Ook de gebruikte materialen doen 
eenvoudig aan. Is dat erg? Dat is aan jou, immers je 
mag ook niet hetzelfde verwachten en het is goed 
om te zien dat op gebied van veiligheid maar weinig 
concessies gedaan zijn. Deze Sandero is dan weer 
voorzien van het Stepway pakket, dat er leuk uitziet 
maar wij niet vinden passen bij het “wat je niet nodig 
hebt zit er ook niet op” principe.

De weg op

Als we de weg opdraaien dan vallen de drie 
verschillende karakters van de auto’s al na enkele 
meters op. De Dacia doet, zoals gezegd, precies wat 
van hem gevraagd wordt. Hij brengt je zonder enige 
beleving van A naar B. Natuurlijk maakt hij het meeste 
lawaai, maar pas bij 120 kilometer begint het gebrek 
aan isolatie echt storend te worden. Wel heeft de auto 
verreweg de minste wegligging. Je moet op de snelweg 
steeds bijsturen om de Roemeen binnen de lijntjes te 
houden, terwijl er toch niet echt veel wind stond.
 
De Ford pakt hier de meeste punten, met zijn extra 
vermogen, fijne besturing, wegligging en schakelgedrag 
(de enige auto met 6-bak) ga je hier voor je plezier 
nog een extra blokje om. De Hyundai zit meer in de 
comfortabele hoek. Hij voelt wat afstandelijker, maar 
neemt drempels en slechte wegen met het meeste 
gemak. Hij heeft de fijnste stoelen (de zittingen in de 
Fiesta zijn wat kort) en voelt als een auto van halve 
klasse groter.  
 

Op papier is de i20 maar 3 centimeter breder dan de 
Fiesta, maar het voelt op een of andere manier meer. 
Aan de andere kant voelt het interieur dan weer net wat 
hoogwaardiger aan in de Ford.

Voorwaarden en uitrusting

Hier komen we in traditioneel Hyundai territorium. Wat 
krijg je en wat moet je missen? Hier is bij de Dacia op 
bespaard. Je zoekt tevergeefs naar cruise control of 
navigatiemogelijkheid. Maar ook zaken als elektrische 
spiegels en ramen achter zijn niet aanwezig. De garantie 
is 3 jaar, en op moment van verkoop dus nog anderhalf 
jaar. 

De Ford heeft wat merkwaardige keuzes gemaakt. Zo 
ontbreekt climate control en een vaste navigatie (Apple 
CarPlay is wel mogelijk) maar is draadloos opladen van 
je telefoon weer wel aanwezig. De garantie is met 2 jaar 
het karigste. 

De i20 mist dan weer als enige de lichtmetalen wielen, 
maar pakt punten met een vast navigatiesysteem 
met DAB+ radio en achteruitrijcamera, maar ook met 
parkeersensoren en climate control. Allemaal zaken 
die je in de duurdere Ford moet missen. De garantie is 
met 5 jaar ook beter voor elkaar dan bij zijn collega’s uit 
Duitsland en Roemenië.

    Hyundai i20 Ford Fiesta  Dacia Sandero
Prijs    € 15.950,-  € 16.750,-  € 12.950,-
Bouwjaar   2019   2019   2019
Motor / vermogen  1 liter turbo 3cil.  100PK 1 liter turbo 3cil. 125PK 0,9 liter turbo 3cil. 90PK
Gewicht / MRB 3 mnd  1.040 KG / € 101,- 1.113 KG / €124,-  1.015 KG / €101,-
Verbruik praktijk L/100km 6.2L   6.2L   6.7L
Garantie   5 jaar onbeperkt 2 jaar onbeperkt 3 jaar/ 100.000 km

Crashtest score  ****+   *****   ****
Nieuwprijs   € 20.637,-  € 24.411,-  € 17.184,-
Afschrijving %   23%   31%   25%

Wel two-tone maar als enige 
geen sportvelgen op de i20.

Sideskirts, dakrails en sportvelgen in het stepway pakket.

Basic interieur in de Dacia.Mooie materialen bij de Ford.De Fiesta is de sportiefste van het trio.

Alle auto’s zijn voorzien 
van 3 cilinder 
turbomotor.
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Wat kies jij?

Op papier lijkt het makkelijk, de Dacia is veel 
voordeliger, biedt evenveel ruimte, een prima motor 
en garantie. Je houdt nu € 3.000,- over, maar moet 
ook rekening houden met een lagere restwaarde. 
Heb je nu een auto van begin deze eeuw, dan zal je 
zomaar niks storends kunnen merken bij een proefrit. 
Maar ga daarna niet met de i20 of Fiesta rijden. 
Dan voel én zie je dat de ontwikkeling het afgelopen 
decennium niet stil gestaan heeft. De Dacia staat dan 
ineens in een ander daglicht. 

Kies je dan voor de i20 of de Fiesta? Dat is vooral 
een keuze voor dagelijks gebruiksgemak of rijplezier. 
De Ford betrekt je veel meer bij het rijden en voelt 
qua afwerking het meest hoogwaardig. De Hyundai 
voelt dan weer als een serieuzere auto, zit beter in 
zijn spullen en je hebt meer ruimte om je heen. Zo 
komen we terug aan het begin van het verhaal, de 
i20 is een auto die nergens steken laat vallen. De 
Fiesta doet dat wel; de uitrusting, het ruimteaanbod 
en garantievoorwaarden zijn niet overdadig, 
maar hij compenseert dat met hoge cijfers bij de 
rijeigenschappen. 

Kies je het rapport met allemaal 5,5jes van 

de Dacia, het keurige rapport van de i20 

met allemaal 7,5en of neem je de Fiesta met 

een 6, maar ook een 8,5? 

De keuze is aan jou!
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Traditioneel van opzet, maar de beste 
ergonomie, je vindt zo je weg in de i20.

De Hyundai Kona electric is bij ons nog altijd 
leverbaar met 4% bijtelling. Wil je dus zakelijk 
voordelig rijden? Dan hebben wij de oplossing! 
De Kona electric is leverbaar vanaf € 36.795,- en 
leasen kan tijdelijk al vanaf € 394,- p.m.

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

De i10 is de beste auto in het A segment. Dat zeggen wij 
(natuurlijk) maar dat zeggen ook de journalisten. 

Via Private Lease Twente hebben we op dit moment een leuke 
actie i10. De nieuwe i10 in luxe comfort uitvoering is tijdelijk 
leverbaar vanaf € 255,- per maand met een aanbetaling van 
€ 1.000,- 

Hij is dan al voorzien van;

- cruise control 

- airco , stoel en stuurverwarming 

- 8 inch multimedia met Apple carplay, 

- parkeersensoren

- rijstrook assistent en nog veel meer!

Diverse kleuren en ook bijvoorbeeld een zwart dak zijn mogelijk, 
maar zo lang de voorraad strekt!

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:

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 kun je 

terecht bij Autogroep Twente.

Private lease via 
Autogroep Twente
Dat is zorgeloos rijden zonder 
verborgen kosten!
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“Als je voor jezelf begint moet je echt alles zelf doen. 
Daar leer je meer van, dan dat ze je op school ooit 
kunnen leren.” Het ondernemen bleek Michel goed 
te liggen. Maar het was wel dag en nacht werken, en 
dat brak uiteindelijk op.  Met hard werken hebben ze 
geprobeerd hun droom na te jagen, maar helaas is het 
niet geworden wat ze hadden gehoopt. In goed overleg 
werd daarom besloten de zaak langzaam af te bouwen. 

Toen Autogroep Twente begin 2015 een autoverkoper 
zocht voor de vestiging Harbrinkhoek, reageerde hij 
direct. “Ik had op zaterdagochtend een gesprek en 
zaterdagmiddag was ik al aangenomen.” Een keuze die 
voor Munsterhuis nog steeds goed voelt. Van verkoper 
inmiddels doorgegroeid tot bedrijfsleider. Een rol die 
hem de ruimte geeft om het ondernemende, dat toch in 
zijn bloed zit, zelf invulling te geven.

Geen dag is hetzelfde

Als bedrijfsleider is Michel in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de 
collega’s in Enschede en het verantwoorden van de 
cijfers en resultaten van de vestiging. Daarnaast blijft in- 
en verkoop een heel belangrijk deel van zijn werk. Een 
gemiddelde werkdag start meestal met een overleg met 
collega verkopers. Na zijn dagelijkse overlegmoment is 
er ook vaak een vast moment voor het beantwoorden 
van mail. Belangrijk vind hij het ook, om ondanks de vele 
taken, toch dagelijks even een ronde te maken langs alle 
collega’s. “De werkplaatschef en chef receptie houden 
in principe die afdelingen draaiende. Met hen spreek 
ik regelmatig maar als het eenmaal loopt dan heb ik 
er zelf weinig omkijken naar. Toch maak ik graag een 
ronde door het bedrijf. Zo hou je gevoel bij wat er leeft en 
speelt op de werkvloer”

Dag van 
medewerker

Naam:   Michel Munsterhuis

Functie:  Bedrijfsleider Autogroep Twente Enschede

Leeftijd:  32 jaar

Droomauto:  Porsche 911

Het leven van een 
bedrijfsleider bij 
Autogroep Twente

Hij kwam begin 2015 binnen als verkoper bij 
Autogroep Twente in Almelo en is inmiddels 
bedrijfsleider van onze vestiging in Enschede. Net 
vader geworden van zijn eerste kind en ondertussen 
in deze rare coronatijd ‘gewoon’ leidinggeven aan 
een heel team van collega’s. Wij gingen met Michel 
Munsterhuis in gesprek over onder andere zijn 
uitdagingen en zijn ultieme droomauto.

Eerste stappen in de automotive vanaf het boerenerf

De meeste van je collega’s zijn al gek van auto’s sinds 
ze in de box zaten. Hoe is dat bij jou? “Ik heb auto’s altijd 
wel mooi gevonden. Gek op alles met snelheid. Formule 
1, motorraces, dat soort dingen.” Toch was een carrière 
in de autobranche niet al jaren uitgestippeld. Het kwam 
per toeval op zijn pad. Het was zijn neef die hem op zijn 
17e aanspoorde om samen een autohandel te beginnen. 
Gewoon vanaf het boerenerf in Saasveld, daar waar hij 
opgroeide.

“Als je voor jezelf begint moet je echt 
alles zelf doen. Daar leer je meer van, 
dan dat ze je op school ooit kunnen 
leren.”

Passie voor het ‘speciale spul’

“We handelden in het speciale spul van de VAG-groep. 
Golf GTI, Audi RS3, dat soort werk. Mooie auto’s voor 
echte liefhebbers.” Michel en zijn neef voelden feilloos 
aan wat klanten wilden. Daarin waren ze succesvol en 
het bedrijf groeide. Het boerenerf werd verruild voor een 
pand in Hengelo.

Michel 
Munsterhuis
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Auto’s verkopen is teamwork

Klanten spreken vaak alleen met een verkoper, 
geeft Michel aan, maar auto’s verkopen is volgens 
hem echt teamwork. “Ik kan nog zo’n mooie deal 
maken maar als je de werkplaats niet meekrijgt of de 
poetser geen tijd heeft, dan kun je jouw belofte aan 
de klant niet waarmaken. Iedereen heeft z’n eigen 
taken en is op zijn manier belangrijk voor het geheel.”  
Een van de eerste dingen die Munsterhuis oppakte 
na zijn aantreden als bedrijfsleider in Enschede, was 
dan ook het benadrukken van dat teamgevoel. De 
grootste uitdaging is dan ook om iedereen plezier in 
z’n werk te laten hebben en toch dat gezamenlijke 
doel na te streven.

Autogroep Twente Enschede

Volgens Michel wordt de vestiging Enschede 
onbewust wel eens gezien als het buitenbeentje 
in de Autogroep familie. “Ergens snap ik dat wel, 
want Enschede is echt een stad. Mensen stappen 
hier sneller naar binnen, maar zijn ook sneller weer 
buiten. Dat snelle, dat past echt bij de stad denk ik. 
Soms een net iets andere mentaliteit die niet per 
se verkeerd is.” Toch kent ook Autogroep Twente in 
Enschede een grote groep trouwe klanten. Volgens 
Munsterhuis is zelfs de oudste Hyundai klant nog 
steeds een klant van vestiging Enschede. 

Altijd willen winnen

“Als ik iets doe, wil ik het liefst winnen. Zo wil ik het 
in Enschede net even wat beter doen dan mijn 
collega’s in Almelo of Hengelo. Dat zit van nature in 
me”. Munsterhuis wil daarbij graag benadrukken dat 
het winnen nooit ten koste van de klant mag gaan 
maar juist in dienst van de klant moet staan. “Het 
lijkt een cliché, maar een tevreden klant die bij ons 
het pand uit loopt, dat is toch echt waardoor ik elke 
dag weer met veel plezier naar m’n werk ga.”  Gaat 
er ook wel eens iets mis? “Ja, uiteraard maken ook 
wij wel eens een foutje of gaat er iets mis. Maar dan 
zorg je ervoor dat het netjes wordt opgelost, ook dat 
is winnen!”

Alles voor die Porsche 911

Over winnen gesproken, stel dat jij ooit de Lotto 
wint. Welke droomauto ga je dan kopen? “Een 
Porsche 911. Bescheiden maar toch een echte 
sportauto.” Michel spreekt zonder twijfel zijn 
voorkeur uit voor deze auto. Dat doet vermoeden 
dat niet de vraag is of deze auto er komt, maar 
meer wanneer. “Haha, ooit komt ie er ook, maar 
met ons kersverse gezin zijn er nog eerst vele 
andere wensen. Het is wel een mooie motivatie om 
af en toe te dromen over die 911.”

Verduurzamen oké, maar hou het betaalbaar voor 
iedereen

Als autoliefhebber pur sang, kan Michel enorm 
genieten van het geluid van een dikke V8. Een 
geluid dat door de verduurzaming van ons 
wagenpark, langzaamaan zeldzaam zal worden. 
Hoe kijk jij daar tegenaan? “Eerlijk? Ik was nogal 
sceptisch. Bij de komst van de elektrische auto heb 
ik regelmatig gedacht: waar beginnen we aan. Ik 
dacht dat geluidloos elektrisch rijden maar saai 
zou zijn. Maar nu moet ik erkennen dat de beleving 
toch echt fantastisch is.” Inmiddels is hij overtuigd 
van het moeten verduurzamen van ons wagenpark. 
Wel is hij kritisch over de snelheid waarmee we dat 
gedwongen moeten doen. “Men moet er wel voor 
zorgen dat duurzaam rijden niet iets voor de elite 
is, maar voor elke laag in de bevolking bereikbaar 
blijft.”  

“Als ik iets doe, wil ik het 
liefst winnen. Zo wil ik het in 
Enschede net even wat beter 
doen dan mijn collega’s in 
Almelo of Hengelo. Dat zit van 
nature in me” 

Wist je al dat we regelmatig op zoek gaan naar een 
specifiek merk of model voor onze klanten?

We beschikken altijd over een uitgebreid aanbod 
nieuwe en jong gebruikte auto’s. Toch komt het wel 
eens voor dat mensen specifieke wensen hebben 
voor hun volgende auto. Denk aan een speciale 
uitvoering. Of een merk en model dat we net niet 
op voorraad hebben. 
 

Wij kunnen elke auto leveren 
Dat een specifiek merk of model niet in onze 
showroom staat, betekent niet dat we hem niet 
kunnen leveren. Regelmatig kopen we een auto in op 
speciaal verzoek van onze klanten. Ook jij kunt bij ons 
aangeven wat je zoekt. Vervolgens gaan wij op zoek 
naar jouw ideale auto.

Wij kunnen en willen alle merken en modellen 
leveren. Wij werken daar graag aan mee. Sterker nog, 
er is hier sprake van een win-win situatie. Wij mogen 
jou een andere auto leveren en jij profiteert van onze 
scherpe inkoopkanalen, bekende service en gratis 
pechhulp onderweg.

Zo werkt het

- 1. Geef je wensen aan ons door
Wij weten niet wanneer jij een andere auto wilt, 
al helemaal niet wat je zoekt. Maak je wensen 
vrijblijvend kenbaar via het contactformulier op onze 
website of via jouw persoonlijke contactpersoon. 

 2. Maak een wensenlijstje
Wat zijn je wensen qua kleur, opties, etc.? Wat is je 
budget?

 3. Wij gaan op zoek
Op basis van jouw lijstje met wensen en eisen gaan 
we voor je op zoek binnen ons netwerk. 

 4. Vrijblijvend voorstel
Wij denken een goede match voor je te hebben 
gevonden. Op basis daarvan ontvang je van ons een 
vrijblijvend voorstel.

 5. Akkoord
Ben je content met het voorstel? Dan hebben we 
een deal en zorgen wij voor de gehele afhandeling. 
Uiteraard nemen we daar de inruil van jouw huidige 
auto desgewenst in mee.

 6. Autogroep Twente blijft het vertrouwde  
 adres voor onderhoud
Uiteraard kun je ook voor jouw nieuwe auto terecht 
bij Autogroep Twente voor onderhoud met gratis 
vervangend vervoer.

Autogroep Twente 
zoekt met je mee

Scan de QR-code
en maak een afspraak!



Puzzeltijd...

Kruiswoord
Horizontaal

1. Wat is het beeldmerk van Autogroep Twente & Autolease Twente?

4. Oprichter van Hyundai ... Ju-yung

6. Hyundai is Koreaans voor

8. Hoeveelste editie van het magazine?

10. Kleur Autogroep Twente

Verticaal

2. Automerk

3. Onze slogan:”Voor...”

5. Hyundai Motor Company is een autofabrikant uit

7. Vestigingen in Almelo, Hengelo en ..

9. Model elektrische auto 10
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De Autogroep 
Twente “Voor 

Elkaar” Pas

Voorkom dubbele kosten 
met de gratis pechhulp van 
Autogroep Twente.
Heb je wel eens met pech aan de kant van de weg 
gestaan, omdat jouw auto ermee ophield? Met de 
Autogroep Twente “Voor Elkaar” pas voor élk merk, kun 
je op ieder moment van de dag rekenen op snelle en 
adequate hulp. 

Bij Autogroep Twente profiteer jij na een kleine of grote 
onderhoudsbeurt een jaar lang van gratis pechhulp:

• 24 uur per dag, 7 dagen per week
• Pechhulp in heel Nederland en Europa
• Vervangend vervoer in heel Nederland en   
 Europa
• Vergoeding verblijfkosten indien nodig
• Repatriëring van jouw auto in heel Europa
• Geen kilometerbeperking
• Geen leeftijdsbeperking
• Hulp bij problemen met portiersloten
• Hulp bij moeilijk te vervangen lekke band
• Hulp bij brandstoftekort of verkeerd getankte   
 brandstof

Of je nu ergens in Europa bent gestrand of thuis voor 
de deur, met één telefoontje zet je de pechhulp van 
Autogroep Twente in gang.

Voordelen van de “Voor Elkaar” pas
Met de Autogroep Twente “Voor elkaar” pas voor élk 
merk ben je verzekerd van nog meer service! De pas 
wordt kosteloos verstrekt bij de aanschaf van een nieuwe 
of gebruikte auto, maar ook na het laten uitvoeren van 
een onderhoudsbeurt aan jouw auto. De pas krijg je het 
eerste jaar gratis.

Laat je het jaarlijks onderhoud uitvoeren bij één van de 
vestigingen van Autogroep Twente, dan wordt de pas na 
elke onderhoudsbeurt weer automatisch met één jaar 
verlengd.

Voordelen van de “Voor Elkaar” pas:

 • Gratis vervangend vervoer
 • Gratis APK in combinatie met  
  onderhoudsbeurt
 • Gratis ruitreparatie (geen eigen risico)   
  m.u.v. Autolease Twente contracten
 • Gratis tussentijds vervangen van
  lampjes buitenzijde auto (m.u.v. Led & Xenon)

 • Gratis tussentijds bijvullen van olie, koel-,  
  rem- en ruitensproeiervloeistof
   (max. 1,5 liter per smaak)

 • Gratis wasbeurt na onderhoudsbeurt 

  (zowel klein als groot)

 • Gratis 12 maanden Europese Pechhulp

1 2
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Autogroep Twente door 
Hyundai verkozen tot 
Excellent dealer
Het is de hoogste onderscheiding die een  
Hyundai-dealer in Nederland kan behalen, excellent 
dealer. Autogroep Twente heeft deze onderscheiding 
meermaals mogen ontvangen en ook dit jaar mogen 
wij ons weer Excellent dealer noemen. Voor alle 
Hyundai-dealers geldt dat de nadruk in het Excellent 
Dealer Programma op de kwaliteitsaspecten 
van het dealerbedrijf ligt. Hyundai Motor 
Nederland beoordeelt de dealers op de volgende 
criteria: sales en after sales, klantvriendelijkheid, 
strategie, training en service. De ervaring leert dat 
wanneer deze aspecten goed voor elkaar zijn, de 
verkoopdoelstelling uiteindelijk vanzelf volgt. 

Directeur Gerben Lesscher; “Het zijn onze 
medewerkers die deze topprestatie geleverd 
hebben, mijn waardering en complimenten 
met deze prestatie” . “Ons doel; Persoonlijk 
contact en het continu investeren in kennis 
combineren met de juiste prijsstelling blijft niet 
onopgemerkt.”
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Alle vermelde prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


