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Beste mensen
Op het moment van schrijven, ziet de wereld er 
zonnig uit. Niet alleen omdat het kwik ruim boven 
de 20 graden uitstijgt, ook omdat we met z’n allen 
steeds weer wat meer van de coronamaatregelen 
zien verdwijnen. Dat betekent stap voor stap weer 
een beetje van onze vrijheid terug. Een heerlijk 
vooruitzicht voor ons allen. Dat hebben we met 
elkaar gedaan. 

Samenwerking is voor mij eigenlijk altijd heel 
belangrijk. Als directeur-eigenaar van een bedrijf 
dat inmiddels de 100 medewerkers is gepasseerd, 
heb ik echt niet de illusie dat ik het allemaal alleen 
kan. Op de eerste plaats kan ik bouwen op een 
fantastisch team van collega’s. Daarnaast hebben 
we met onze bedrijven in de loop der jaren ook een 
band opgebouwd met onze leveranciers en collega 
dealerbedrijven. 
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Dat samenwerking regelmatig ons eigen bedrijf 
overstijgt, blijkt wel uit de recente ontwikkelingen 
vanuit onze importeur. Hyundai Nederland heeft 
het dealernetwerk herzien. Door deze herschikking 
is Autogroep Twente nu voor heel Twente de 
officiële Hyundai dealer. Auto Schippers uit Rijssen 
fungeert daarbij als samenwerkend servicepunt 
voor Rijssen en omstreken. Een samenwerking die 
wij vol vertrouwen tegemoet zien.

Behalve officieel merkdealer kun je bij ons ook al 
jaren terecht voor een uitgebreid aanbod van jong 
gebruikte auto’s in allerlei merken en klassen. De 
inkoop daarvan is ook een typisch voorbeeld van 
een geoliede samenwerking. Hoe dat in z’n werk 
gaat, lees je verderop in dit magazine. 

Vanuit Hyundai is er volop nieuws met betrekking 
tot nieuwe modellen. Wat te denken van de 
volledig nieuwe elektrische Ioniq 5? Of de nieuwe 
Tucson en Santa Fe? Onze redactie heeft behalve 
de nieuwe auto’s ook weer een flink aantal 
occasions voor u getest. Kortom, veel autonieuws 
in dit magazine.

We gaan met z’n allen in een rap tempo richting 
de zomervakantie.  Een trip naar het buitenland 
lijkt er zelfs weer in te zitten. Voor velen een heerlijk 
vooruitzicht. Ook vakantie in eigen land heeft 
voldoende te bieden. Onze redactie heeft in elk 
geval een aantal handige tips en apps verzameld 
die je op weg helpen de komende vakantie.
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Wie met regelmaat door onze showroom loopt, zal 
het opvallen dat er behalve Hyundai’s ook tal van 
andere jong gebruikte auto’s in de showroom staan. 
Dat assortiment wisselt in rap tempo en altijd staat 
de showroom weer vol. We krijgen dan ook vaak de 
vraag: “Hoe komen jullie toch steeds aan die jong 
gebruikte auto’s?” Daarom geven we je dit keer een 
kijkje achter de schermen bij ons inkoopteam. 

Merkdealer alleen is niet voldoende
Lang kon je als merkdealer leven van de verkoop 
van nieuwe auto’s. Je ging een afspraak met een 
importeur aan en zorgde ervoor dat je aan het eind 
van het jaar het afgesproken aantal auto’s had 
verkocht. Auto’s die je van jouw eigen merk inruilde, 
verkocht je zelf. Auto’s van een ander merk gingen 
door naar tussenhandelaren. Een overzichtelijke 
manier van werken, maar wel eentje die ervan uitgaat 
dat jouw klanten altijd een keuze maken uit het 
aanbod van het merk dat je voert. En dat is al lang niet 
meer zo. 

Vraag uit de markt is leidend
Vraag en aanbod op elkaar afstemmen is een 
eeuwenoud basisprincipe voor succesvolle verkoop. 
Exact om die reden hebben we een jaar of 15 geleden 
de keuze gemaakt om ons aanbod langzaamaan 
steeds meer af te stemmen op de wensen van onze 
klanten. De vraag uit de markt is daarbij leidend, niet 
het merk of model dat we toevallig hebben staan. We 
zijn trots op ons merk Hyundai, maar wil onze klant 
een ander merk? Dan verzorgen we dit graag voor een 
marktconforme prijs.

Iemand die het spel van vraag en aanbod als 
geen ander snapt, is onze collega Jorrit Holtkamp. 
Gezegend met een gezonde handelsgeest en ruim 
13 jaar ervaring binnen Autogroep Twente, heeft 
hij door de jaren heen een gigantisch netwerk van 
toeleveranciers om zich heen verzameld. Voor dit 
artikel spraken we met hem. 

Zeg Jorrit, hoe ben je eigenlijk bij 
Autogroep Twente terecht gekomen?
“De eerste jaren deed ik de inkoop naast mijn 
activiteiten als verkoper (en later bedrijfsleider) in 
Harbrinkhoek. Al snel bleek dat mijn “zoek-maar-op-
lijstje” harder groeide dan ik de verzoeken kon invullen. 
Zo is gaandeweg mijn taak van verkoper naar inkoper 
veranderd. Ik vind het mooi om vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen. Daardoor is mijn werk juist nóg 
leuker geworden.”

Kijkje achter de schermen: 
de inkoop van auto’s 

Wat heb je veranderd?
“Ik kocht steeds 1 of 2 auto’s in, op wens van de klant. 
Die ging ik vaak zelf bekijken om er zeker van te zijn 
dat ik geen kat in de zak kocht. Dit is een hele goede 
ervaring geweest, want zo leer je ook de Europese 
markt beter kennen. Veel klantvragen waren hetzelfde. 
Ik besloot een lijstje te maken van auto’s waar vaak 
naar gevraagd werd. Deze ging ik preventief bijkopen. “

Betrouwbaar netwerk
“Één enkele auto kun je wel bij een dealer vinden, 
maar ik moest er eigenlijk 10 en soms nog wel meer 
hebben. De meeste auto’s waren namelijk al verkocht 
voor ze goed en wel binnen waren. Door de jaren heen 
hebben we een stabiel en betrouwbaar netwerk van 
bedrijven om ons heen verzameld die weten waar 
onze behoefte ligt. Nu hoeven we maar 1 keer het 
transport en de onderhandelingen te doen.”

Massa is kassa?
“Het gaat hier niet om vakantiehuisjes, maar het 
klopt wel. Wij zijn inmiddels ook ingericht om volume 
te verwerken. Wij hebben als dealer een grote 
kapitaalbehoefte, omdat auto’s tegenwoordig ook 
steeds duurder worden. Ook wij kunnen ons geld maar 
één keer uitgeven aan auto’s. Zit ons geld in auto’s? 
Dan moeten we die eerst verkopen. Als we die sneller 
verkopen, kunnen we met dezelfde portemonnee 
meer auto’s per jaar omzetten. Door grotere aantallen 
te kopen, kunnen we tegelijkertijd ook scherpere 
deals maken. Daardoor gaat de prijs voor de klant 
omlaag met als gevolg dat wij onze auto’s weer sneller 
verkopen. Zo is de cirkel weer rond.”

Hoe gaan jullie te werk?
“Het is niet even een auto inkopen, zeker niet omdat 
de meerderheid van onze inkoop vanuit het buitenland 
komt. Daarom werken we in een team met drie vaste 
mensen. Youri Bouwmeester regelt de handeling. Als 
ik een auto inkoop, leg ik de order bij hem neer. Hij 
regelt transport, papieren, facturen, maar het meest 
tijdrovend is het omzetten naar een Nederlands 
kenteken en het afdragen van de bijbehorende 
BPM. Roan Hesselink zorgt er vervolgens voor dat de 
gekochte auto’s bij Autoschade Twente technisch 
en optisch helemaal nagelopen worden. Eventuele 
beschadigingen worden dan hersteld. Vervolgens 
verdeelt hij de nieuw binnengekomen en nog niet 
verkochte auto’s evenredig over onze vestigingen.”

Wat is jullie grootste blunder?
“Ik heb ooit een Hyundai Tucson Premium met vele 
opties besteld voor een vaste klant. De auto zou met 4 
maanden geleverd worden. Dat werden uiteindelijk 10 
maanden vanwege de speciale bestelling. Toen was 
eindelijk de dag van de aflevering. Kom ik met trots 
de auto voorrijden, zegt de klant: Jorrit, dit is niet de 
juiste auto. Deze kleur heb ik niet besteld. De bloemen 
gingen in 1e instantie in de kliko, maar de volgende 
dag was de rust gelukkig wedergekeerd.”

En jullie grootste succes?
“Ons grootste succesverhaal is eigenlijk wel dat 
andere dealerbedrijven ons nu vragen of ze auto’s 
bij ons kunnen bijkopen. Ze beschikken zelf niet over 
de juiste kanalen, maar zien wel dat de vraag er 
is. Daardoor kopen we nu vaak nog net iets meer 
auto’s in, waarvan we een gedeelte direct weer 
doorverkopen aan andere dealers in Nederland.”

Specifieke wensen van klanten, doen jullie 
daar nog iets mee?
“Absoluut! Het komt vaak voor dat mensen specifieke 
wensen hebben. Als ik denk dat we hem kunnen 
realiseren, dan gaan we zeker ons netwerk hiervoor 
benutten.”

Ik vind het 
mooi om 
vraag en 
aanbod bij 
elkaar te 
brengen. 
Daardoor 
is mijn 
werk juist 
nóg leuker 
geworden.”

Ik vind het mooi om vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen. Daardoor is mijn werk 
juist nóg leuker geworden.”

Jorrit Holtkamp | Autogroep Twente

Op de foto van voor naar achter:
Roan Hesselink, Youri Bouwmeester, Jorrit Holtkamp
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Sinds jaar en dag kent het magazine Autoweek de 
rubriek “klokje rond”. Het concept is even simpel 
als vermakelijk. Auto’s met een absurd hoge 
kilometerstand worden door de kritische monteur van 
Carrec gecheckt op hun technische staat. Onlangs 
was het de beurt aan een klant van Autogroep Twente. 
Stefan de Schouwer heeft al 9 jaar een Hyundai ix35. 
Inmiddels staat er ruim 500.000 KM op de teller. De 
kritische check van Autoweek overleefde zijn trouwe 
Hyundai moeiteloos.

Fabrieksgarantie van Hyundai bepalend 
voor de aankoop.
Voor zijn woon-werkverkeer rijdt Stefan elke dag 
vanuit Almelo naar Nijmegen. Goed voor dik 50.000 
kilometer per jaar. Stefan reed voordat hij de ix35 kocht 
in een Kia Sportage. Volgens eigen zeggen een mooi 
model en prima auto voor de caravan. Een nieuwe Kia 
leek dan ook een logische stap. Ware het niet dat de 
fabrieksgarantie van Kia een kilometerbeperking van 
150.000 kilometer telt. 

Voor kilometervreter Stefan zou dat betekenen dat de 
fabrieksgarantie al na 3 jaar zou vervallen. Hyundai 
levert elke nieuwe auto met 5 jaar fabrieksgarantie, 
ongeacht de kilometers. Daarom kocht Stefan destijds 
de ix35. 

“Dat er 2.000 kilo op de trekhaak kan, 
was mooi meegenomen. We gaan ’s 
zomers namelijk altijd met de caravan 
naar Spanje.”

Bouwjaar:    2012
Verbrandingsmotor:  4-cil in lijn, turbodiesel
Cilinderinhoud:   1.998 cc
Max. vermogen:  100 kW/136 PK bij  
    4.000 tpm
Max. koppel:   320 Nm bij 1.800 tpm
Aandrijving:   voor
Aantal versnellingen:  6, handgeschakeld
Remmen voor/achter:  gev. schijven/schijven
Bagageruimte:   591 – 1.436 liter
Gewicht:   1.433 kg
Nieuwprijs:   € 36.295,- 
Gem. Verbruik:   5,5 l /100 km (1:18,2)
Praktijkverbruik:  6,7 l / 100 km (1:15)
0-100 km/h:   9,4 seconden
Topsnelheid:   182 km/h

In de afgelopen 9 jaar werd de ix35 door Stefan 
trouw naar onze garage gebracht voor onderhoud. 
Naast de onderhoudsbeurten is er in die jaren nooit 
veel nodig geweest. “Al moet ik bekennen dat het 
dubbelmassavliegwiel twee keer is vervangen. De 
eerste keer was dat nog onder garantie.”

Behalve het reguliere onderhoud en de reparatie van 
het dubbelmassavliegwiel zijn er weinig reparaties 
geweest. Het roetfilter is een keer schoongemaakt, dat 
is het wel zo’n beetje. 

Na een korte proefrit heeft de Autoweek-
monteur eigenlijk maar één klacht: De elektrische 
stuurbekrachtiging voelt een beetje versleten. Je merkt 
het volgens hem omdat kleine stuurbewegingen maar 
heel moeilijk te maken zijn. Volgens de monteur is dat 
bij deze auto’s een bekende klacht. Daarnaast heeft 
de Autoweek-monteur nog kritiek op de cruisecontrol. 
“Je kunt niet versnellen als de cruisecontrol is 
ingeschakeld.” 

Het probleem met de stuurbekrachtiging was door 
Stefan zelf nog niet opgemerkt. Logisch als je er elke 
dag in rijdt, dan merk je geleidelijke slijtage niet. De 
trotse bestuurder van de ix35 geeft aan dat hij de 
cruisecontrol nog nooit heeft gebruikt. 

Weinig versleuteld onder de motorkap
Het moment dat Autoweek-monteur Joep de motorkap 
heeft geopend, maakt ons als dealer toch ook wel een 
beetje trots. De conclusie van de monteur luidt: “Hier 
is nog maar weinig aan versleuteld en alles is netjes 
gedaan.” In de loop der jaren zijn er wel wat onderdelen 
vervangen. Zo is anderhalve maand geleden de 
dynamo vervangen. Aangekomen bij de onderkant 
van de auto, wijst monteur Joep op slijpsel van roest in 
de buurt van de multiriem. “Dat kan wijzen op interne 
slijtage maar het kan natuurlijk ook nog oud zeer zijn 
van de vorige dynamo. Ik zou het eens schoonmaken 
en dan kijken of het terugkomt.”

Onderhoud is behoud
De duidelijke conclusie van Joep luidt: “Voor een 
auto met deze kilometerstand staat hij er echt nog 
prachtig bij.” Uiteraard speelt het keurige rijgedrag 
van onze klant hier ook een zeer grote rol in. Als dealer 
zijn we echter best een beetje trots op deze conclusie 
van een onafhankelijke specialist. In alle jaren heeft de 
auto keurig zijn reguliere onderhoud gehad en mede 
daardoor zie je nu geen gekke dingen. 

Trouw onderhoud bij de dealer

Tijdens de opnames voor Autoweek

De auto wordt van top tot teen nagelopen. 

De Eigenaar
Naam:  Stefan de Schouwer
Beroep: Administrateur
Eerste auto: Nissan Sunny
Vorige auto: Kia Sportage

Wat zou je veranderen aan de auto? 
De achterbank zou helemaal plat moeten kunnen voor een grotere, 
vlakke laadvloer.
Langste reis met de auto?
Met de caravan naar de Costa Brava in Spanje, 1.500 kilometer.

Hyundai ix35 2.0 CRDi Style – 524.296 KM

 

Klokje rond
    
 De “onverwoestbare” ix35 
    van Stefan de Schouwer 
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Resultaat
Wat mankeert eraan?
• Stuurbekrachtiging werkt niet fijn
• Cruisecontrol-knop werkt niet goed
• Rechtsvoor is soms een ‘knak’ te horen,    
 vermoedelijk uit een schokdemper
• Schokdempers zijn matig
• Intercooler lekt een beetje
• Bij de multiriem sporen die duiden op slijtage 
van de krukaspoelie of een van de nevenaggregaten, 
onderzoek is nodig om pech te voorkomen.

De mening van de Autoweek-monteur:
“Het is niet een auto waarvan mijn liefhebbershart 
sneller gaat kloppen. Mijn technische hart vindt deze 
auto echter hartstikke leuk. Hij is heel goed bijgehouden 
en wat eraan is gedaan, is heel netjes uitgevoerd. Als 
dat zo blijft, dan rijdt Stefan er met gemak nog een paar 
100.000 “

Voorlopig nog geen afscheid van de ix35

Stefan wil voorlopig nog met zijn geliefde ix35 blijven 
rijden. Daarna wordt het lastig kiezen voor hem. 
“Hyundai en Kia leveren geen diesels meer. Hybride 
ligt voor de hand, maar die blijken niet zo zuinig als 
je denkt.” Een hybride haalt weliswaar ook 1:15 qua 
verbruik, maar dat rijdt Stefan nu ook in z’n diesel. 
Bovendien zijn auto’s met 2.000 kilo trekgewicht zeer 
schaars. Voorlopig blijft Stefan dus nog wel even rijden 
in deze Hyundai. 

Vacatures
Kom jij werken bij Autogroep Twente?

Ervaren eerste autotechnicus

Online Marketeer

Leidinggevend autopoetser

Werken bij Autogroep Twente, dat is werken bij een 
middelgroot dealerbedrijf in het hart van Twente 
met 3 autobedrijven. We hebben behalve onze 
garagebedrijven, ook een eigen schadeherstel bedrijf, 
leasemaatschappij en tankstation. 

Dagelijks werken we met ruim 100 collega’s aan 
de mobiliteit van onze klanten. Dat doen we met 
een glimlach en nuchtere Twentse insteek. Geen 
poespas, doen wat je zegt en altijd met de klant als 
uitgangspunt. Wij maken het voor onze klanten voor 
elkaar!

Oog voor elkaar
Naast het werk voor onze klanten, hebben we ook 
oog voor elkaar. Wie hard werkt met elkaar, mag ook 
samen genieten. Van feestavond tot wintersport met 
collega’s. Van kerstdiner tot BBQ. Wie bij ons komt 
werken, wordt onderdeel van de Autogroep Twente 
familie. 

Altijd op zoek naar talent
Ben jij met al jouw talenten, een meerwaarde voor 
ons bedrijf? Dan komen wij graag met jou in contact. 
We zijn namelijk altijd op zoek naar talent. Bekijk 
online onze openstaande vacatures of stuur een open 
sollicitatie naar gerben@autogroeptwente.nl.

Actuele vacatures
Op dit moment zijn we actief op zoek naar:
• 1e monteur
• 2e monteur
• Leerling monteur BBL
• Autopoetser
• Online Marketeer
• Afstudeerder Commerciële Economie
 1e Autotechnicus voor Autolease Twente
 Allround Medewerker Autolease Twente

www.autogroeptwente.nl/solliciteren

Scan de QR code 
En bekijk de volledige video van dit artikel

Vind jij de juiste iconen 
in de afbeelding?

hOE KOM JE BIJ DE ZWEMBAND?
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De SUV is de afgelopen jaren alleen maar populairder 
geworden. Was Hyundai in 2004 nog het eerste 
automerk met een betaalbare SUV, inmiddels is de 
keuze reuze in dit segment. Volkswagen was één van 
de merken die volgde met de Tiguan. Hoe verhouden 
de Volkswagen Tiguan en de Hyundai Tucson zich anno 
2021 tot elkaar? Wij zochten het voor je uit.

SUV’s met op het oog vergelijkbare specs
Zo op het eerste oog zijn de Tiguan en de Tucson 
vergelijkbare SUV’s. In lengte en breedte zijn ze 
ongeveer vergelijkbaar. Evenals de kofferbakruimte. 
Qua absolute afmetingen doen ze niet veel voor 
elkaar onder. Ook qua prijs zijn de verschillen 
niet spectaculair. Een Tucson rij je vanaf  
€ 34.995,- rijklaar. Leg je er nog €3.500,- 
bij, dan ben je de trotse eigenaar van 
een Tiguan. Als we afmetingen en 
prijs buiten beschouwing laten, 
dan zien we de onderlinge 
verschillen echter al snel 
oplopen.

Tucson: van saai en voorspelbaar naar 
opvallend design
Hyundai timmert al jaren aan de weg om steeds 
duurzamere, betere én mooiere auto’s te maken. 
Daar waar ze in het verleden nog wel eens het verwijt 
kregen dat hun ontwerpen saai en voorspelbaar waren, 
schudden ze dat imago met de nieuwste generatie 
Tucson definitief van zich af. 

Naast de Tucson lijkt de Tiguan ineens wat stijf en 
hoekig. De Tucson heeft een veel uitgesprokener 
design. Hij barst van de bijzondere details. Het meest 
opvallende is wel de LED-dagrijverlichting, die één 
geheel vormt met de grille. De Tucson is een echte 
eyecatcher geworden die opvalt in ons straatbeeld.

Tiguan: facelift van het vertrouwde model
De 2e generatie Tiguan was alweer 4 jaar op de markt. 
Hoogste tijd voor Volkswagen om met een nieuwe versie 
te komen. De meest opvallende wijzigingen zijn de 
achterlichten, de vernieuwde grille en het interieur dat 
vooral meer is gedigitaliseerd. Dat laatste wordt door 
velen niet als een verbetering gezien. Daarnaast zijn de 
aandrijflijnen vernieuwd. Met de verduurzaming van 
ons Europese wagenpark, is een Tiguan plug-in hybride 
een eerste stap in de richting van een milieuvriendelijke 
aandrijflijn. Al met al kan je beter spreken van evolutie in 
plaats van revolutie.

De R-line uitvoering die wij hebben getest, is aangezet 
met grotere bumpers en velgen. Dat draagt bij aan 
het sportieve imago. Naar onze smaak echter iets te 
sportief. 

De 4 uitlaten zijn namelijk nep, 
en daar moet je van houden. 
Hij mag dan wel een sportievere look 
hebben, qua rijprestaties maakt hij dat niet helemaal 
waar. 

Premium kwaliteit
Van Volkswagen is bekend dat ze heel basis zijn 
uitgerust. Wil je extra’s? Dat kan. Je kunt de auto 
namelijk helemaal naar je eigen hand configureren, 
maar daar betaal je dan ook voor. Daar staat tegenover 
dat je er een flinke dosis Duitse degelijkheid voor terug 
krijgt. Je voelt het in de stoelen, het dichtslaan van de 
portieren en de afwerking binnenin. Alles bij Volkswagen 
voelt altijd premium. Dat was bij Hyundai in het 
verleden wel anders, maar ook op dit vlak kan Hyundai 
de concurrentie inmiddels met gemak bijblijven. 
Qua gebruikte materialen, afwerking en rijprestaties 
constateren ook de onafhankelijke autospecialisten dat 
de Hyundai Tucson inmiddels premium is. Het enige 
nadeel daarvan is dat de Tucson in vergelijking met de 
1e versie, niet meer de prijspakker van voorheen is.

Autovergelijking:  
Volkswagen Tiguan vs. Hyundai Tucson



13

Tucson standaard zeer rijk uitgerust
Het grootste verschil tussen de Tucson en de Tiguan zit 
hem vermoedelijk in de uitrusting. Er valt bij de Tucson 
veel minder te kiezen. Echter, ongeacht de uitvoering, 
krijg je bij de Tucson standaard een betere uitrusting. 
Een groot navigatiesysteem, stoelverwarming en een 
rits aan veiligheidssystemen zijn vrijwel altijd standaard. 
Zaken die op de basis uitvoering van de Tiguan 
ontbreken. Ze zijn optioneel. De basisuitrusting van de 
Tiguan blijft daarmee flink achter bij die van de Tucson. 
Het kan allemaal wel, maar je betaalt er gewoon extra 
voor. 

Hyundai wint het op duurzaamheid
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien 
tot het duurzaamste automerk ter wereld. Die ambitie 
zien we terug in het aanbod elektrische auto’s, hybrides 
en met de Nexo zelfs een waterstofauto. Met de Ioniq 5 
is er onlangs weer een duurzaam paradepaardje aan 
het assortiment toegevoegd. 

Duurzaamheid zien we bij de Tucson ook terug in de 
verkrijgbare aandrijflijnen. De nieuwe Tucson is er in 
een mild-hybride, hybride of plug-in hybride uitvoering. 
Stuk voor stuk duurzamer dan de traditionele benzine- 
of dieselmotoren. Elke nieuwe auto die bij Hyundai in 
het assortiment komt, is minimaal voorzien van mild-
hybride technologie en ook het assortiment EV’s wordt 
de komende jaren flink uitgebreid. 

Volkswagen heeft de slag om duurzaamheid enigszins 
gemist. De ID3 kwam overhaast op de markt zonder 
dat deze écht goed was doorontwikkeld en de betere 
ID4 kende lange tijd leverproblemen. Toch zijn ze ook bij 
Volkswagen wakker geworden en is men bezig aan een 
inhaalslag op het vlak van duurzaamheid. Dat zien we 
bij de Tiguan nog niet direct terug. Naast de diesel- en 
benzineversie komt er wel een plug-in hybride van de 
Tiguan. 

Rijden
De Tiguan rijdt zoals je van een Volkswagen verwacht. 
Het is een prettig compromis tussen comfort en 
sportiviteit. De grote 19 inch wielen vormen geen 
probleem voor het veercomfort. De besturing is licht en 
precies. Voor deze test reden wij een 150 PK variant met 
een DSG-automaat. Deze schakelt soepel en snel. De 
Tiguan komt probleemloos mee in het dagelijks verkeer, 
maar blijkt wanneer nodig, maar weinig over te hebben. 
Wil je meer? Dan ben je bij de Tiguan aangewezen op 
de duurdere plug-in hybride. 

Van de Tucson gingen we voor deze vergelijking op 
pad met de hybride uitvoering. Dat lijkt een oneerlijke 
vergelijking. Qua prijs ligt deze Tucson echter lager 
dan de geteste Tiguan R-line. Het verschil in vermogen 
tussen beide auto’s is gigantisch. Waar de Tiguan net 
voldoende aanvoelt, gaat de Tucson als je niet oppast 
als een dolle er vandoor. Hij nodigt overigens niet uit 
tot sportief rijden. De Tucson is qua rijden namelijk 
echt op comfort afgesteld. Mede door zijn hybride 
ondersteuning halen we met de Tucson een verbruik 
van 1 op 17. Met de Volkswagen komen we 3 kilometer 
minder ver.

Conclusie
Merkvoorkeur speelt altijd een grote rol. Klopt jouw 
hart sneller voor Volkswagen dan voor Hyundai? Dan 
heb je met de Tiguan een hele degelijke auto met een 
hoge basis kwaliteit. Niks mis mee. Je krijg namelijk 
precies wat je verwacht. Als liefhebbers vinden we het 
wel jammer dat de nieuwe Tiguan op slechts een paar 
punten verschilt van de versie die al 4 jaar op de markt 
is. We hadden op meer vernieuwingen gehoopt. 

Speelt merk geen rol of ben je op zoek 
naar een degelijke en rijk uitgeruste auto? 
Dan is de Hyundai Tucson absoluut de 
moeite waard. Qua rijprestaties, kwaliteit 
én duurzaamheid, is de Tucson misschien 
wel één van de beste compacte SUV’s van 
dit moment. 

12
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5.  Untappd

Hou je van een lekker (speciaal)biertje op het terras? Kijk dan zeker eens naar de app Untappd. De 
app is het startpunt voor het vinden van de leukste terrasjes en bars. Zit je eenmaal en heb je een 
lekker biertje besteld? Maak dan een foto van je biertje en hij verschijnt in de app. Hier kun je hem 
beoordelen, de smaak beschrijven en informatie vastleggen over hoe jij je biertje geserveerd hebt 
gekregen: in glas, blik, een flesje of een heerlijk tapbiertje. In de app hou je vervolgens een lijst bij van 
alle soorten biertjes die jij al hebt geproefd. Zo kun je precies bijhouden wat je lekker vindt, of wat 
juist niet. Vervolgens kun je al deze info delen met je vrienden. 

Ben je meer een wijnliefhebber? Check dan eens de app Vivino. 
Werkt bijna hetzelfde, maar dan voor wijn.

https://untappd.com 

4. PackPoint

Heb ik wel genoeg kleding ingepakt? Ben ik niks vergeten? Inpakken voor de 
vakantie is voor velen een stressvol en vervelend karwei. De app PackPoint 
maakt je dat vanaf nu een stuk makkelijker. Je kunt in de app exact aangeven 
waar je naartoe gaat, hoe lang en met wie. Op basis van die gegevens en de 
lokale weersverwachting, geeft de app je een keurige paklijst. Regent het op je 
bestemming? Dan staat er gegarandeerd een paraplu op je paklijst. Je kunt je 
persoonlijke inpaklijst ook delen met anderen. Super handig dus! 

https://www.packpnt.com

6. PicYourMoment

Bij rondvraag voor dit artikel kregen we 
opvallend vaak de app PicYourMoment 
terug als tip. De Nederlandse app vraagt 
je iedere dag op een willekeurig moment, 
een foto te maken. Zo krijg je vanzelf 
een overzicht van al je activiteiten. 
De app stuurt je op een onverwacht 
moment een herinnering. Vervolgens 
krijg je 3 seconden de tijd om de foto 
te maken. Je hebt nog de mogelijkheid 
om een filtertje te kiezen en een korte 
beschrijving toe te voegen maar dat is het dan ook. 
De app is echt bedoeld voor het vastleggen van het 
alledaagse leven in onvoorbereide foto’s.

https://picyourmoment.nl

7.   Day One

Velen doen het elk jaar tijdens de vakantie, een 
dagboek bijhouden van alles wat je meemaakt 
gedurende je vakantie. Leuk om thuis nog eens 
terug te lezen of later aan het thuisfront te laten 
zien. Natuurlijk is er met Polarsteps een toffe 
app om uitgebreide reizen vast te leggen. Wil je 
af van het oude plakboek en niet een specifieke 
reisapp zoals Polarsteps? Kijk dan eens naar 
Day One. Een eenvoudige dagboek-app voor het 
vastleggen van jouw belevenissen. 
Er is ruimte voor tekst, foto’s en 
zelfs gesproken berichten. Tik 
een berichtje, voeg eventueel 
een tag, locatie, temperatuur 
of weerssituatie toe. In je 
tijdlijn vind je alle berichten 
onder elkaar. Je kunt je 
dagboeken eenvoudig via 
PDF exporteren of printen. 

https://dayoneapp.com/ 

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. 

1.  Mapstr
Een van onze favorieten. Maak je eigen 
routes op basis van favoriete locaties, 
bezienswaardigheden, restaurants of 
overnachtingsplekken. Zeer geschikt 
voor een roadtrip of citytrip. Bekijk van 
tevoren wat je wilt zien en leg dat vast in de app. 
Vervolgens komen jouw hotspots op de kaart te 
staan en kun je er eenvoudig naartoe navigeren.

Fijn aan deze app is dat er ook een goede 
ondersteuning is voor je Apple Watch. Snelle 
toegang naar je opgeslagen plekken en met één 
druk op de knop contact opnemen met dat ene 
idyllische restaurantje om direct een tafeltje te 
reserveren.  

https://mapstr.com 

2. Breakzy

Ga je met de auto op pad deze zomer? Dan is deze app zeker de moeite waard. Plan je 
jouw route in deze app, dan zie je namelijk allerlei bezienswaardigheden op jouw route. 
De app werkt zo dat je alle bezienswaardigheden op maximaal 10 kilometer afstand 
langs de route ziet. De app heeft langs alle snelwegen van Europa de beste stopplekken 
verzameld. Dat zijn er inmiddels ruim 13.000.  Van campings tot karakteristieke dorpjes en 
leuke picknickplekken. Handig om een leuke stop voor onderweg te vinden of het plannen 
van een verrassende roadtrip.

https://breakzy.nl 

De vakantie staat weer voor de deur. Ongeacht of je 

naar het buitenland gaat, of gewoon in eigen land 

blijft, een goede voorbereiding op je vakantie is het 

halve werk. Denk aan routes uitstippelen, zorgen voor 

vermaak onderweg of inpakken. Wij verzamelden een 

aantal handige apps die je daarbij helpen.

De  7 leukste apps   
voor je vakantie

3. BirdNET

Shazam voor vogelgeluiden. Dat is eigenlijk de meest doeltreffende uitleg voor deze 
app. Je neemt het vogelgeluid op dat je hoort, de app gaat kijken in de database en 
laat je zien welke vogel het is. Vervolgens krijg je meer informatie over de betreffende 
vogel te zien. De app laat je ook zien welke vogels je mogelijk in de omgeving nog 
meer zou kunnen spotten.

https://birdnet.cornell.edu/
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Nieuwe naam, nieuw model. Het assortiment van 
Hyundai is onlangs uitgebreid met de Bayon. Een 
opvallende cross-over die gepositioneerd wordt tussen 
de i20 en de Kona. Je zou hem daarmee ook indirect als 
opvolger van de in 2019 gesaneerde ix20 kunnen zien. 
Het design is gebaseerd op de zogenaamde ‘sensuous 
sportiness filosofie’ die we ook al zagen bij de nieuwe 
Tucson. Herkenbaar aan de scherpe lijnen en vouwen. 

Nieuw model specifiek voor de Europese 
markt
De naam Bayon is afgeleid van het Zuid-Franse plaatsje 
Bayonne. Daarmee onderstreept Hyundai dat het 
specifiek een Europese auto is. De Bayon deelt zijn 
motoren, uitrustingsniveau ’s en dashboard met de 
nieuwe i20, maar heeft wel een eigen carrosserie. 

Compacte SUV met opvallend veel ruimte
De Bayon biedt voor een kleine SUV opvallend veel 
ruimte. Hij is 15 centimeter langer en 5 centimeter hoger 
dan de i20, waarop de Bayon gebaseerd is. Daarmee 
valt hij qua hoogte mooi tussen de i20 en de Kona in, en 
is hij een fractie korter dan de Kona. Ten opzichte van de 
i20 heeft de Bayon meer ruimte op de achterbank en 
een hogere zitpositie. 

Gemak dankzij Bluelink
De Bayon Comfort Smart en de Bayon Premium zijn 
voorzien van Bluelink. Daarmee kun je onder andere 
op afstand met je telefoon, deuren openen en sluiten. 
Je kan met dit systeem bijvoorbeeld onderweg een 
vrije parkeerplaats of de voordeligste benzinepomp 
opzoeken. Bluelink voegt extra gemak toe aan jouw 
Bayon.

Prijzen en Uitvoeringen
De Bayon is leverbaar in 3 uitvoeringen: i-Motion, 
Comfort en Premium. De prijzen starten bij € 21.695,-. 
Daarmee is hij € 2.260,- duurder dan de i20 maar ook 
€ 2.200,- voordeliger dan een Kona in vergelijkbare 
uitvoeringen. De private lease prijzen volgen later. 

Wil je deze zomer nog rijden in 
de Bayon? Dat kan, deze auto is 
momenteel bij Autogroep Twente 
uit voorraad leverbaar.

Standaard mild-hybride technologie
Bij de Bayon heb je enkel de keuze uit één motor met 
twee verschillende vermogens. Je krijgt altijd een 1 liter 
turbomotor. De handgeschakelde variant heeft 100 
PK beschikbaar en de versie met automaat 120 PK. 
Daarnaast wordt de motor ondersteund door een kleine 
48 volt elektromotor. Deze kan remenergie opslaan en 
vrijgeven wanneer nodig. Stekkeren is niet nodig. Het 
aanhangergewicht is 1.110 kg en de kogeldruk is 75 kilo. 
Mede door de elektrische hulp komt de Bayon vlot en 
soepel van zijn plek. 

De handgeschakelde versie van de Bayon is voorzien 
van Hyundai ’s unieke iMT transmissie met 6 
versnellingen. Dit systeem bespaart brandstof door zelf 
te ontkoppelen wanneer je het gas loslaat. 

Veiligheid door diverse rijhulpsystemen
Hyundai staat bekend om de rijke uitrusting als het 
aankomt op rijhulpsystemen en veiligheid. Dat zien we 
ook terug bij de Bayon. Zo is de Bayon in staat om de 
auto binnen de weglijnen te houden, maar kan hij ook 
waarschuwen voor overstekende voetgangers. De luxere 
versies beschikken zelfs over een functie om de snelheid 
automatisch aan te passen aan de geldende limieten. 

Direct  leverbaar
bij Autogroep Twente

Maak kennis 
met de 
Hyundai Bayon
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De 
nieuwe 
Santa Fe:

Hoewel de Santa Fe in de beginperiode ongekend 
populair was, is dat de laatste jaren wel anders 
geweest. Onder andere de aanschafprijs en de BPM 
gebaseerd op uitstoot, hebben eraan bijgedragen 
dat de verkopen van de Santa Fe terugliepen. Daar 
komt nu verandering in. Met een volledig vernieuwde 
én milieuvriendelijkere Santa Fe, is Hyundai opnieuw 
trendsetter in dit segment.

Hyundai als trendsetter voor de cross-over
De Santa Fe is de nestor in de SUV familie. Al in 2000 
werd de eerste generatie in Nederland gepresenteerd. 
Ver voordat iemand gehoord had van de term cross-
over. Je had al wel de wat hogere stationwagons 
van bijvoorbeeld Subaru. Aan de andere kant had 
je de robuuste terreinauto’s met ladderchassis zoals 
bijvoorbeeld de Nissan Petrol. De Santa Fe viel daar 
precies tussenin. Hyundai was daarmee eigenlijk de 
trendzetter voor de moderne cross-overs.

BPM gooit roet in de diesels
De 2e generatie van de Santa Fe is in 2006 

geïntroduceerd en was een waar kassucces. Voor 
de prijs van een goed uitgeruste stationwagen, 
kon je zomaar kiezen voor een ruime SUV met 

6-cilindermotor, 7 zitplaatsen en een bak ruimte. 
Bovendien zag de Santa Fe er ook nog eens goed 

uit. Vanaf 2009 werd de BPM-belasting echter steeds 
meer gebaseerd op uitstoot. Dat dreef de prijzen van 
grote auto’s zoals de Santa Fe gestaag op. 

Bij de introductie van de 3e generatie in 2012 was er nog 
een kleine opleving voor de Santa Fe. In de buurt van 
de aantallen van de eerste succesvolle jaren kwam dit 
model in Nederland echter niet meer. In 2014 werd de 
benzinevariant helemaal geschrapt. De afgelopen jaren 
was de Santa Fe dan ook enkel als diesel in Nederland 
leverbaar. Wilde je vorig jaar een nieuwe Santa Fe? Dan 
moest je inmiddels meer dan 70.000 euro neertellen. 

Plug-in Hybride motoren maken Santa Fe 
weer betaalbaar
Met de introductie van de schone (plug-in) hybride 
motoren is de auto spectaculair in prijs gedaald. 
Daardoor staat hij na jaren op de achtergrond, ineens 
weer helemaal in de spotlights. De nieuwe Santa Fe is 
nu leverbaar vanaf € 44.500,-

 

Nieuwe zuinige en schone hybride motoren
De nieuwe hybride motoren die onlangs in de Tucson 
zijn geïntroduceerd, maken nu ook hun opwachting in 
de Santa Fe. Dat betekent dat je de keuze hebt uit een 
230 PK sterke hybride (HEV) óf de 265 PK sterke plug-
in hybride (PHEV) variant. Beide hebben geen enkele 
moeite met het formaat van de Santa Fe. Moeiteloos 
lopen ze naar hoogst illegale snelheden en dat doen ze, 
mede door de elektronische hulp, in alle stilte.

Praktijkverbruik verrassend zuinig
Uiteraard hebben we de nieuwe schonere motoren zelf 
in de praktijk getest. Als je na een tijdje een beetje leert 
spelen met het gaspedaal, dan kun je echt een enorm 
laag brandstofverbruik halen. Uitzonderlijk voor een 
auto van dit formaat. Tijdens onze testrit haalden we 
met de hybride zonder stekker, een verbruik van 6.1 liter 
op 100 kilometer. Dat is ruim 1 op 16, en dat met een 
hoge auto van bijna 5 meter.

Met de plug-in hybride kun je nog gunstiger uitkomen. 
Dan moet je echter wel actief ‘stekkeren’. Het 
accupakket is groot genoeg voor ongeveer 50 kilometer 
elektrisch rijden. Dat lijkt niet veel, maar uit recent 
onderzoek blijkt echter dat meer dan 50% van al onze 
ritten minder dan 10 kilometer is. 

Voldoende trekkracht voor de caravan
Er zitten wat verschillen in de uitrusting van de Santa 
Fe. Kies je voor de plug-in hybride? Dan krijg je altijd 
vierwielaandrijving en een iets hoger vermogen. Dat 
laatste zal voor de meeste mensen eerder luxe dan 
noodzaak zijn. De hybride (HEV) zal voor de meeste 
mensen krachtig genoeg zijn. Bovendien heeft de HEV 
een hoger trekvermogen. Deze auto wordt dan ook 
vaak voor de caravan of trailer gebruikt. Dat kan een 
reden zijn om de hybride te verkiezen boven de plug-in 
hybride.

Nieuw jasje, zelfde vertrouwde ruimte en 
rijcomfort
De Santa Fe is dus volledig vernieuwd, goedkoper 
en duurzamer. Wat overeind bleef, is het ongekende 
ruimteaanbod en het rijcomfort. Qua overige 
specificaties lijkt de Santa Fe redelijk vergelijkbaar met 
de Tucson. Op het gebied van ruimte is de Santa Fe 
echter onverslaanbaar. De auto is leverbaar als 5- en 
7-zitter. Mede door de verschuifbare achterbank is de 
derde zitrij zelfs voor volwassenen nog best ruim. Met 
de derde zitrij neergeklapt, heb je al meer dan 800 liter 
bagageruimte. Klap je de tweede zitrij ook om? Dan heb 
je helemaal een zee van ruimte. 

Scan de code met je mobiel 
en bekijk de video



Comfortabele rijervaring
De Santa Fe rijdt comfortabel, zo mogelijk nog 
comfortabeler dan de Tucson. Het is een grote auto 
en hij doet ook geen moeite om dat te verbergen. 
Waar sommige SUV’s proberen de nadelen (hoog 
zwaartepunt) te maskeren met een stugge vering, 
doet de Santa Fe geen poging. Je zit hoog, je hebt 
een goed overzicht en verneemt niets van een slecht 
wegdek. Dat past bij het type auto. De consequentie 
is wel dat je altijd merkt dat je met een flinke auto 
onderweg bent. Bij even flink doorrijden in de stad, 
verlang je soms naar iets kleiners.

Prijzen en leverbaarheid
Zoals gezegd heeft de Santa Fe een reuzensprong 
gemaakt. Hij kwam van ruim € 70.000,- en is nu 
leverbaar vanaf € 44.500,-. Een complete versie 
met leer en navigatie is nog onder de. € 50.000,- 
verkrijgbaar. Daarmee is hij ongeveer € 6.000,- 
duurder dan de vergelijkebare Tucson met dezelfde 
luxe en aandrijving. Voor dat bedrag extra krijg je 
wel de meest comfortabele Hyundai en alle ruimte 
die je ook maar nodig hebt. Caravan en trailer rijders 
krijgen een royale en sterke auto, zonder de hoge 
brandstofkosten die daar tot voor kort mee gepaard 
gingen. 

De Santa Fe is nu te bestellen bij 
Autogroep Twente en we hebben zelfs 
een kleine hoeveelheid voorraadauto’s. 
Informeer in onze showroom naar 
(lease)prijzen en beschikbaarheid.

Autoschade Twente is misschien wel het minst 
bekende onderdeel van ons bedrijf. Onbekend, 
maar zeker niet oninteressant. We liepen een weekje 
mee met Autoschade Twente en volgden het herstel 
van een schadeauto.

WA-schade dekt alleen de schade van 
anderen
Bij schade aan jouw auto krijg je in veel gevallen ook 
te maken met de verzekering. Om even je geheugen 
op te frissen: wie in Nederland een auto bezit, is 
verplicht deze minimaal WA te verzekeren. WA staat 
voor wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee zorg je 
ervoor dat de schade, die jij aan andere personen of 
voertuigen maakt, gedekt is. Schade aan jouw eigen 
voertuig is voor eigen risico.

All-risk dekt ook schade aan jouw eigen 
auto
Wil je meer risico’s afdekken? Dan kun je jouw 
verzekering uitbreiden met extra componenten zoals 
bijvoorbeeld ruitschade of diefstal. Dat is de WA extra 
verzekering. De meest afgesloten autoverzekering 
in Nederland is WA Casco of Allrisk. Hierbij is alle 
blikschade gedekt. Dus ook die aan jouw eigen auto.

Autoschade Twente werkt voor bijna alle 
verzekeraars
Heb je schade? Dan meld je deze altijd eerst bij jouw 
verzekeraar. Vaak heeft die een voorkeursadres voor 
het herstel. Autoschade Twente werkt voor 95% van 
alle verzekeraars. 
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Een belletje naar ons is voldoende om uit te zoeken of 
we ook samenwerken met jouw verzekeraar. Als dat 
het geval is, dan maken we direct een afspraak. Kun je 
niet meer verder rijden? Dan zorgt de verzekeraar voor 
transport naar Autoschade Twente en wij zorgen voor 
een vervangende auto.   

Altijd eerst een inventarisatie van de 
schade
We beginnen altijd met een inventarisatie. Op de 
eerste dag dat de auto bij ons binnenkomt, wordt 
de schade bekeken en wordt het schadebedrag 
opgesteld. Is de schade groter dan de helft van de 
dagwaarde? Dan wordt de auto in de regel total loss 
verklaard. In dat geval zal de verzekeraar, afhankelijk 
van de polisvoorwaarden, de dag-, catalogus-, of 
aanschafwaarde uitkeren.

Bij grotere schades stuurt een verzekeraar in sommige 
gevallen een expert om de schade op te nemen. 
Na akkoord op de herstelkosten kunnen we de 
onderdelen bestellen en kunnen we starten met het 
herstel van jouw auto. 

Het herstelproces in dagen
Een flinke schade neemt al snel 4 á 5 dagen in beslag 
voor het herstel. De verschillende fasen in het herstel 
vergen vaak ook droogtijd en moeten in een logische 
volgorde plaatsvinden. 

Voor dit magazine hebben we deze i10 aangepakt 
zodat we kunnen laten zien hoe dit proces in z’n 
werk gaat.

Stap 1: Demontage
Alle beschadigde onderdelen die niet hersteld worden, 
of onderdelen die in de weg van het herstel zitten, 
worden verwijderd. Kunststof delen zoals bumpers 
worden vaak vervangen in plaats van gerepareerd.

Als we verder kijken blijkt de schade groter dan aan de 
buitenkant te zien is. De balk achter de bumper heeft zijn 
werk gedaan en de eerste klap opgevangen. De bumper 
heeft zich echter ook een flink stuk in het binnenscherm 
gedrukt. Deze moeten we dus herstellen of vervangen. 

Ook zit er een deukje in de achterklep. Het werk van 
plaatwerker Dick Olthof begint hier. Eerst worden alle 
losse onderdelen verwijderd..

Stap 2: Uitdeuken en Plamuren
De plaatwerker begint met het uitdeuken van de 
ingedeukte onderdelen die niet vervangen worden. Dit 
is om de originele plek en vorm terug te krijgen. Dit is 
een secuur werkje. Hoe preciezer dit gedaan wordt, hoe 
minder plamuur er later nodig is om de originele vorm 
terug te krijgen. 

Met behulp van een pers wordt het binnenscherm weer 
naar zijn originele positie teruggebracht.
Als het grove werk gedaan is, wordt met zachte hand 
verder hersteld. Na een aantal uurtjes is de originele 
vorm weer goed zichtbaar. 

Op het eerste gezicht valt de schade best mee. Er 
is een aanrijding aan de achterzijde geweest en de 
bumper lijkt beschadigd. De bumper moet sowieso 
vervangen worden. De bumper hebben we dus alvast 
besteld. Daarna wordt de auto verder “kaal” gemaakt 
om te zien wat de verdere schade is. 

Na het spuiten blijft de auto een paar uurtjes drogen in 
de verwarmde spuitcabine om de lak goed de kans te 
geven uit te harden in een ruimte vrij van stof.
Daarna wordt de auto ontdaan van zijn plastic jasje 
en de lak gepolijst waar nodig om ook de kleinste 
oneffenheden te verwijderen.

Plaatwerker   Dick Olthof

Na het uitdeuken is het de beurt aan de 
voorbereider. Hij gaat aan de slag om de laatste 
oneffenheden met plamuur en schuurpapier weg te 
werken. Daarna wordt de auto afgeplakt om ervoor 
te zorgen dat alleen de gewenste delen van een 
nieuwe laag verf worden voorzien.

Bij de spuiterij is de nieuwe bumper inmiddels 
gearriveerd en kan de voorbewerker beginnen met 
het plamuren en schuren van de delen die straks 
gespoten gaan worden.

Stap 3: Mengen en Spuiten
Een auto van een aantal jaren oud, is ten opzichte 
van de originele kleur altijd iets verkleurd. Het 
mengen van de kleur is daarom wederom een 
nauwkeurig proces. De spuiter meet de kleur van 
de auto in en maakt vervolgens de kleur aan in 
de mengmachine. Aansluitend wordt de auto de 
spuitcabine ingereden en worden de originele 
kleuren en deklagen opnieuw aangebracht. Na 
het spuiten blijft de auto in de verwarmde cabine 
drogen. Daarmee voorkomen we dat stof en vuil op 
het spuitwerk komen.

De delen waarbij blank staal zichtbaar is, worden in 
een primer gezet om roest geen kans te geven. Na 
een aantal uurtjes schuren en plamuren wordt de 
auto afgeplakt voor het spuitwerk. Om kleurverschil 
te voorkomen wordt altijd een heel deel gespoten 
en niet alleen een beschadigd hoekje. In dit geval 
dus de hele achterklep, het binnenscherm en 
natuurlijk de nieuwe bumper.

Je wilt natuurlijk geen verfrestanten op delen die niet 
gespoten worden en daarom wordt, éénmaal in de 
spuitcabine de hele auto verder afgeplakt.
De spuiter heeft de kleur inmiddels ingemeten 
(de kleur is na een paar jaar nooit meer helemaal 
hetzelfde als toen hij de fabriek uit kwam) en kan aan 
het werk om deze weer aan te brengen

(zie volgende pagina voor vervolg)
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Daar zien we Dick weer terug! 
De auto is inmiddels weer terug in de plaatwerkerij 
en klaar om weer opgebouwd te worden voor de 
klant.

Na al dit werk volgt nog een grondige was en 
poetsbeurt voor de auto weer klaar is om terug naar de 
klant te gaan. 

Begin van dit jaar was de wereldwijde introductie van 
de Ioniq 5. Nog niet eerder was er zoveel aandacht voor 
een nieuw model van Hyundai. De eerste reacties zijn 
dan ook lovend. Rond het verschijnen van dit magazine 
worden de eerste exemplaren uitgeleverd. 

De Ioniq 5 is een 100% elektrische SUV en daarmee het 
eerste model van de nieuwe elektrische Ioniq-lijn. De 
specificaties van deze auto zijn veelbelovend. Zo kun 
je opladen met maar liefst 800 volt, kent de auto een 
wielbasis van 3 meter en is er volop gebruik gemaakt 
van duurzame materialen en slimme technieken. 
Redenen genoeg om je via deze weg kennis te laten 
maken met het nieuwe paradepaardje van Hyundai.

Ioniq 5: ruim en praktisch
De Ioniq 5 oogt klein en compact maar is wel degelijk 
een ruime cross-over. Wat namelijk direct opvalt, zijn de 
afmetingen van de Ioniq 5. De auto heeft een wielbasis 
van maar liefst 3 meter. Dat is vergelijkbaar met die 
van een Mercedes E-klasse. Daarnaast heeft de auto 
een volledig vlakke vloer. De combinatie van de lange 
wielbasis en die vlakke vloer maken de Ioniq ruim en 
zeer praktisch. De Ioniq 5 zit qua grootte tussen de 
Tucson en de Santa Fe in. 

De kofferbak van de Ioniq 5 is vergelijkbaar met de 
Volkswagen ID4. Standaard heeft de Ioniq 5, ongeacht 
de uitvoering, een bagageruimte van 531 liter. Als je de 
achterzitting opklapt ontstaat er een bagageruimte van 
maar liefst 1.591 liter.

E-GMP: volledig nieuw elektrisch platform
De voorgaande elektrische auto’s van Hyundai waren 
gebouwd op de basis van de conventionele brandstof 
auto’s. Zo is de Kona Electric gebouwd op de basis 
van de benzinevariant van de Kona. Dat betekende 
in de praktijk vaak puzzelen met de plaatsing van 
bijvoorbeeld het accupakket. 

Hyundai Ioniq 5: 
nieuwe generatie 
elektrische SUV

Rijtest
De Tiguan rijdt zoals je van een Volkswagen verwacht. 
Het is een prettig compromis tussen comfort en 
sportiviteit. De grote 19 inch wielen vormen geen 
probleem voor het veercomfort. De besturing is licht en 
precies. Voor deze test reden wij een 150 PK variant met 
een DSG-automaat. Deze schakelt soepel en snel. De 
Tiguan komt probleemloos mee in het dagelijks verkeer, 
maar blijkt wanneer nodig, maar weinig over te hebben. 
Wil je meer? Dan bij je bij de Tiguan aangewezen op de 
duurdere plug-in hybride. 

Van de Tucson gingen we voor deze vergelijking op 
pad met de hybride uitvoering. Dat lijk een oneerlijke 
vergelijking. Qua prijs ligt deze Tucson echter lager 
dan de geteste Tiguan R-line. Het verschil in vermogen 
tussen beide auto’s is gigantisch. Waar de Tiguan net 
voldoende aanvoelt, gaat de Tucson als je niet oppast 
als een dolle er vandoor. Hij nodigt overigens niet uit 
tot sportief rijden. De Tucson is qua rijden namelijk 
echt op comfort afgesteld. Mede door zijn hybride 
ondersteuning halen we met de Tucson een verbruik 
van 1 op 17. Met de Volkswagen komen we 3 kilometer 
minder ver.

Stap 4: Monteren en Wassen
Na het spuitwerk is het tijd voor de laatste stap. Alle 
onderdelen worden weer gemonteerd. De auto wordt 
schoongemaakt en gepolijst. Daarna volgt nog een 
laatste controle. Als alles volgens onze kwaliteitseisen 
is afgewerkt, is de auto klaar voor vertrek uit onze 
werkplaats.  

Na een laatste 
check staat hij 
weer helemaal 
klaar, zo goed 
als nieuw.
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Voor de nieuwe Ioniq-lijn elektrische auto’s heeft 
Hyundai daarom een volledig nieuw elektrisch platform 
ontwikkeld. Een basis die speciaal is gebouwd voor 
elektrische auto’s waardoor je veel efficiënter om 
kunt gaan met het plaatsen van het accupakket en 
de aandrijving. Dat zie je direct terug in de ruimte van 
deze nieuwe generatie elektrische auto’s. De Ioniq 5 
is de eerste elektrische auto op dit modulaire E-GMP-
platform.

Accupakket: opladen tot 100 kilometer in 5 
minuten
De absolute USP van deze Ioniq 5 is misschien wel het 
batterijpakket. Met de 800 volt batterijen kun je de Ioniq 
veel sneller opladen dan de gemiddelde elektrische 
auto. In de praktijk betekent dit, dat je met 5 minuten 
aan de stekker, alweer 100 kilometer kunt rijden. 
Opladen tot 80% van de volledige accucapaciteit kan in 
18 minuten.

Actieradius van 470 kilometer
Hyundai belooft ons een actieradius van 470 
kilometer (WLTP). Of dat in de praktijk ook zo is, zal 
nog moeten blijken. Onze ervaring is dat Hyundai met 
de fabrieksopgave voor de actieradius van eerdere 
elektrische modellen (Kona Electric en de Ioniq Electric), 
dichtbij het praktijkverbruik kwam. De verwachtingen 
zijn wat dat betreft hooggespannen. Zodra de auto 
leverbaar is gaan we dit uiteraard uitgebreid voor je 
testen. 

Van 0 naar 100 in 5,2 seconden
De Ioniq 5 is leverbaar met een 58 kWh en een 
72,6 kWh accupakket. De instapversie heeft het 
kleinste accupakket en een 170 pk en 350 Nm sterke 
elektromotor. Kies je voor het accupakket met 72,6 
kWh? Dan krijg je direct krachtigere elektromotoren. In 
dat geval beschik je over 218 pk en 350 Nm. Oftewel, in 
7,4 seconden van 0 naar 100. Vind je dat nog niet snel 
genoeg? Dan is er nog de absolute topversie met maar 
liefst 306 pk en vierwielaandrijving. Dat is van 0 tot 100 
in slechts 5,2 seconden. 

Altijd stroom, ook voor andere apparaten
De Ioniq 5 beschikt ook over een zogenaamde V2L-
aansluiting. Dit betekent dat je andere apparaten 
zoals laptops en huishoudelijke apparaten op kunt 
laden. Handig onderweg of op vakantie. Zelfs andere 
elektrische auto’s opladen met een maximum 
laadvermogen van 3,6 kW is hiermee mogelijk. Voor 
deze toepassingen zit zowel aan de binnenkant (bij de 
achterbank) als aan de buitenkant een aansluiting.

Trekkracht genoeg voor een caravan
Hyundai geeft aan dat, afhankelijk van 
de gekozen versie, de Ioniq 5 maximaal 
1.600 kilo kan trekken. Dat maakt dat je 
met de Ioniq 5 ook gerust op vakantie 
kunt met jouw vertrouwde caravan.

Opvallend design
Hyundai laat de laatste jaren zien dat ze ook qua 
design stappen durven te maken. Dat zien we 
ook bij de Ioniq 5 terug. Sierlijke lijnen, verzonken 
handgrepen, ‘pixelige’ koplampen en opvallende 
wielkasten om zo maar een paar uiterlijke 
kenmerken van deze auto te noemen. Ook de 
wielen zijn opvallend, zeker voor een EV. Met een 
diameter van 20 inch zijn dit meteen de grootste 
exemplaren op een elektrische Hyundai. 

Duurzaamheid voorop, ook in binnenin
Met Ioniq als submerk voor elektrische auto’s 
wil Hyundai nog maar eens haar ambitie als 
meest duurzame automerk onderstrepen. Die 
ambitie zien we bij de Ioniq 5 ook terug in het 
interieur. Zo is er gebruik gemaakt van ecologisch 
verantwoord verwerkt leer, gerecycled garen en 
biologische verf. Ook is er gebruik gemaakt van 
kunststof van gerecyclede PET-flessen. Zowel bij 
de productie als de gebruikte materialen is er dus 
oog voor duurzaamheid. 

Futuristisch interieur
Het meest in het oog springend zijn misschien 
wel de twee grote infotainment schermen en het 
ontbreken van knoppen. Je kunt je afvragen of dat het 
bedieningsgemak ten goede komt. Maar ook daar is 
over nagedacht. Het ontbreken van knoppen zorgt voor 
zo min mogelijk afleiding tijdens het rijden. De airco 
is wel apart met knoppen te bedienen waardoor je 
onder het rijden gemakkelijk de temperatuur naar jouw 
wensen bijstelt. Bovendien is de Ioniq 5 uitgerust met 
dynamische spraakherkenning voor het gemakkelijk 
bedienen van de meeste functies. De auto is ook 
voorzien van een zogenaamd Advanced Head-Up 
Display waarmee je als bestuurder extra relevante 
informatie op de voorruit krijgt geprojecteerd als een 
extra informatievoorziening. 

Verschuifbare middenconsole en verstelbare 
stoelen, ook achterin
Alles is gericht op een efficiënte indeling van ruimte 
in de auto. Opvallend is dan ook de verschuifbare 
middenconsole met opbergvak. Deze is verschuifbaar 
en daardoor zowel voorin als achterin te gebruiken. De 
stoelen zijn allen elektrisch verstelbaar. De voorstoelen 
kunnen zelfs in een ligstand worden geplaatst. 

Zo kun je tijdens een korte laadbeurt, zelf ook even 
opladen. De stoelen zijn bovendien zo’n 30 procent 
dunner dan traditionele stoelen, dit komt de ruimte 
voor de passagiers achterin direct ten goede. Ook 
de achterbank is naar wens verstelbaar. Zo is de
beschikbare ruimte optimaal te benutten.

Diverse veiligheidssystemen
Behalve duurzaamheid is ook veiligheid bij Hyundai 
al jaren een belangrijk thema. Dat zien we terug 
aan bijvoorbeeld de rijke veiligheidsuitrusting van 
zelfs de kleinste modellen zoals de i10 en i20. Ook de 
Ioniq 5 is uitgerust met diverse passieve en actieve 
veiligheidssystemen. Denk bijvoorbeeld aan de Highway 
Driving Assist 2 waarmee semi-autonoom rijden op de 
snelweg mogelijk is. En een slimme parkeerassistente 
waardoor de auto zelf in kan parkeren op zelfs het 
meest krappe parkeerplekje.  

Meer Ioniq in de toekomst
Voor 2024 wil Hyundai in totaal 3 nieuwe modellen 
onder de nieuwe Ioniq-lijn op de markt brengen. De 
Ioniq 5 is het eerste model. De verwachting is dat 
Hyundai nog komt met een sportieve elektrische sedan 
en een grote elektrische SUV. 

De Ioniq 5 is leverbaar 
vanaf € 43.500,-  of  
lease ‘m vanaf € 659,- 
per maand.
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Het origineel: de Renault Captur
De Renault Captur is onlangs vernieuwd, maar voor 
deze test nemen we een Captur met de facelift van de 
1e generatie mee. De Captur is gebaseerd op de Clio. 
Dat zie je onder andere terug in de maatvoering en 
motoren die identiek zijn aan de Clio. Wat de Clio echter 
niet heeft, is de hoge zitpositie. Die heeft de Captur 
wel en instappen is daardoor gemakkelijk. Verder is de 
achterbank van de Captur verschuifbaar waardoor je 
meer kofferruimte creëert. 

Goed, maar geen uitblinker
De Captur is in deze uitvoering geleverd met benzine- 
en dieselmotoren met vermogens van 90 tot 150 pk. Wij 
hebben voor deze test gekozen voor de meest verkochte 
90 pk versie. Hierin zit de bekende 900 CC 3-cilinder 
motor die je tot voor kort nog in diverse Renault en 

Nissan auto’s tegenkwam. De motor voldoet, maar 
blinkt nergens echt in uit. Met 90 pk is hij zeker niet vlot, 
maar ook niet erg zuinig of stil. In deze test is de Captur 
de voordeligste optie en dit is één van de concessies die 
daarbij hoort. 

Comfortabel en rijk uitgerust
Rijden doet de Captur als een Renault van de oude 
stempel. De stoelen en vering zijn op comfort afgestemd 
en je wordt niet echt betrokken bij het rijden. Concessies 
hoef je qua uitrusting niet te doen. Navigatie, 17 inch 
velgen, climate control en keyless entry. De Captur 
heeft het allemaal. Alles werkt eenvoudig en doet wat 
het moet doen. Ten opzichte van de Kona, en zeker de 
CX3, is het materiaalgebruik in de Captur allemaal wat 
eenvoudiger. Hier en daar komt het zelfs niet allemaal 
even duurzaam over. 

Captur in de werkplaats
Als we te rade gaan bij onze monteurs in de werkplaats, 
krijgen we terug dat de Captur een middenmoter is. 
De kwaliteit en betrouwbaarheid is inmiddels een stuk 
beter op orde dan we gewend waren van de ronduit 
beroerde Renaults uit het eerste decennium van deze 
eeuw. Foutloos is het allemaal niet, maar Renault heeft 
op dit vlak flinke stappen gemaakt. 

De Koreaan: Hyundai Kona
Hyundai is pas vrij recent vertegenwoordigd in het 
B-SUV segment. Lang bleef de ix20 het alternatief, maar 
sinds eind 2017 is de Kona in Nederland leverbaar.
Onlangs is hier met de Bayon zelfs een tweede model 
aan toegevoegd. De Kona staat, anders dan de Mazda 

en Renault, niet op het onderstel van een B-segment 
auto. De Kona is gebaseerd op de (bij ons niet leverbare) 
Elantra. Hierdoor is de auto breder, maar wel korter 
dan de Captur. Als enige is hij ook leverbaar met 
vierwielaandrijving.

Vlotter en Zuiniger
Bij de introductie van de Kona was de auto enkel nog 
leverbaar met benzinemotoren. Inmiddels kent de Kona 
ook al enige tijd een hybride en elektrische variant
Voor deze test gingen we op pad met een 1.0 T-GDi 
motor met 6 versnellingen en 120 pk. Het spreekt voor 
zich dat een auto met 30 pk extra, een stuk vlotter is dan 
de Captur. Daarnaast komt de Kona ook als zuinigste uit 
de test, al zijn de verschillen niet groot. 

Occasiontest: 
topsport in het 
B-SUV segment

Nadat Renault met de Espace en de Scenic al eerder het MPV segment uitvond, was het in 

2013 opnieuw de uitvinder van een nieuw segment. Met de komst van de Captur was de 

kleine cross-over geboren. Deze auto was vanaf dag één een doorslaand succes. Het duurde 

dan ook niet lang voordat andere merken deze markt ontdekten. In dit magazine zetten we 

het origineel naast twee van z’n concurrenten.
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Betere wegligging
Qua ruimte ontloopt de Kona de Captur niet 
zo veel, maar je merkt wel dat je vooral 
voorin minder dicht tegen elkaar 
zit. Door zijn grotere breedte en 
stuggere afstelling, ligt de Kona 
veel steviger op de weg dan 
de Renault die boven de 
100 km/uur wat zoekerig 
en zweverig wordt. Als het 
op rijden aankomt dan legt 
de Kona het toch echt af ten 
opzichte van de Mazda. 

Rijk en modern uitgerust 
De uitrusting van de Kona is prima op 
orde. Met name in de actieve veiligheidssystemen 
zie je terug dat de Kona een jonger ontwerp is. Een 
vermoeidheidsassistent is aanwezig, evenals een 
bruikbare rijstrookhulp. Ook bij het infotainment zien we 
de generatiekloof terug. Zo beschikt de Kona over een 
groter, uitgebreider en sneller navigatiesysteem met 
gratis updates. Het systeem kan als enige ook overweg 
met Apple Carplay en Android auto. Bovendien beschikt 
de Kona over een DAB+ radio. 

De Japanner: Mazda CX3
Mazda was er, als relatief klein merk, best snel bij 
toen ze in 2015 de CX-3 introduceerden. De naam is 
wat verwarrend. Anders dan je zou denken, is de CX-3 
namelijk niet gebaseerd op de Mazda 3, maar op de 
Mazda 2. Het is daarmee de kleinste auto uit deze test. 
Eigenlijk is de achterbank alleen bruikbaar voor kleine 
kinderen. Voorin zit je goed en de Mazda heeft naar 
onze mening ook de beste stoelen van het drietal.

                   Grote 2 liter motor
In tegenstelling tot Hyundai en 

Renault kiest Mazda niet voor 
kleine turbomotoren, maar 
voor een grote 2 liter motor 
met eveneens 120 pk. Om te 
voorkomen dat daar een flink 
verbruik tegenover staat, is 
de compressieverhouding 
flink verhoogd. Je krijgt een 
prettige motor die altijd 
direct kracht beschikbaar 
heeft. Hij bouwt zijn vermogen 

veel geleidelijker op dan 
de turbomotoren van de 

concurrentie. 

Best rijdende auto in dit segment
Rijden is het sterkste punt van de Mazda. Wat ons 
betreft is dit de best rijdende auto van dit drietal. We 
denken zelfs van alle auto’s in dit segment. Alles klopt. 
De zitpositie, het stuurgevoel, de wegligging en dus 
ook de aandrijving. Ook op het vlak van afwerking 
en materiaalgebruik ontstijgt Mazda deze klasse. Er 
zijn mooie materialen gebruikt die een klasse hoger 
zeker niet zouden misstaan. Helaas zie je dat ook in 
vraagprijzen van zowel nieuw als gebruikt terug. Een 
koopje is het zeker niet. 

Conclusie
Drie auto’s in hetzelfde segment. Als we punten gaan 
tellen, kunnen we geen duidelijke winnaar aanwijzen. 
De Captur pakt punten met zijn scherpe prijs, afdoende 
uitrusting en ruimteaanbod. De Kona kies je vanwege 
zijn extra vermogen, betere wegligging, zijn goede 
veiligheid en moderne multimedia. Het is in zijn geheel 
een degelijker gebouwde auto. De Mazda is je beste 
optie als je met z’n tweeën bent en daarbij weggedrag 
en rijplezier boven het ruimteaanbod verkiest. 

Mazda is een Japans 
kwaliteitsproduct 
en afgezien van wat 
roestproblemen op 
leeftijd, zijn er geen grote 
technische problemen bekend. 

KONA 1.0 T-GDI FASHION
2017/51.000KM/€17.450

CAPTUR 0.9TCE INTENS
2017/19.000 KM € 14.950

CX-3 2.0 GTM-LINE
2018/79.000KM/€18.950

Aandrijflijn

Rijden

Uitrusting

Ruimte

Multimedia

Veiligheid

Value for money

Betrouwbaarheid

Kosten

Totaal

Net voldoende

Te comfortabel

Prima

Prima, wat smal

Afdoende

Redelijk

Noodzakelijk aanwezig

Onverslaanbaar
Goede aanbieding, maar 
duurder dan Captur

Laagste prijs,
minste km’s

Nog met  
fabrieksgarantie
Zekerheid van
fabrieksgarantie

Goede aanschaf,
goede restwaarde

Geen grote issues
bekend

Probleemloos

Betrouwbaar

Prima

Prima, iets breder

De beste

Best in class

De fijnste

De fijnste

Prima

Heel klein (kofferbak ook)

Klein scherm

Op niveau

Meer km’s en duurste
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Vakantietips: 

Zwembad de Mors in Delden
Prachtig verwarmd buitenzwembad aan de rand van 
Delden met een grote ligweide. Het zwembad beschikt 
over een viertal bassins, variërend van een peuterbad 
van 50 m2 tot een diep bassin met 50 lengtemeters 
en acht banen. Met gemiddelde watertemperaturen 
van 23 °C en 25 °C is de Mors ook een prima bad voor 
als het net even wat minder warm is. Met maar liefst 
3 glijbanen en diverse speeltoestellen is er voor de 
kinderen voldoende vermaak.

Recreatieplassen: Het Hulsbeek, Rutbeek 
en Lageveld
Onze regio is rijk bedeeld met maar liefst 3 mooie 
recreatieplassen. Voor alle drie geldt dat ze met 
regelmaat worden gecontroleerd door het waterschap 
en de provincie Overijssel. Volop zonneweides en 
strandjes voor vermaak. Een dagje uit naar één van deze 
recreatieplassen zorgt voor ontspanning en gezelligheid. 
Zowel het Hulsbeek, Rutbeek als Lageveld zijn alle 
dagen van het jaar vrij toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang. 

Tuindorpbad Hengelo
Zwemmen in een rijksmonument? Dat kan in het 
Tuindorpbad. In de fraaie historische wijk Tuindorp 
’t Lansink ligt sinds 1923 het laatste overgebleven 
natuurbad van Hengelo. Het natuurwater in deze 
voormalige zandafgraving mag al jaren worden gerekend 
tot een van Overijssels schoonste natuurbaden. Wellicht 
minder geschikt voor een hele dag aan het water met 
het gezin, maar gezien de rijke historie van dit bad is een 
bezoekje aan het Tuindorpbad zeker de moeite waard. 

Dreiländersee & Parkfreibad Gronau
Vlak over de grens in het Duitse Gronau, ligt 
recreatiegebied de Dreiländersee. Een prachtig 
natuurgebied met een recreatieplas met zeer schoon 
zwemwater. Naast zwemmen kun je er waterfietsen, 
surfen en is er een midgetgolfbaan. Ideaal voor een 
dagje uit. Volop strandjes en ligweides en horeca in de 
nabijheid. Behalve de Dreiländersee kun je in Gronau ook 
nog terecht bij Parkfreibad Gronau. Een buitenzwembad 
met een grote ligweide en diverse baden. 

Buitenbad Nordhorn
In iets meer dan een half uur rijden ben je vanuit Hengelo 
zo in Nordhorn. En daar ligt misschien wel één van de 
mooiste buitenbaden in de regio. Volop glijbanen, een 
golfslagbad en een duiktoren waar (voor de waaghalzen 
onder ons) je een sprong kunt wagen vanaf 10 meter. Voor 
elke leeftijd is er volop vermaak. Net zoals het Parkfreibad 
in Gronau zien we ook in dit zwembad dat het toezicht 
meer dan goed geregeld is en het bad en de ligweides 
erg schoon zijn. Prima tip voor een lekker zwemdagje vlak 
over de grens. 

Zwembad de Meene Ruurlo
Verscholen in de bosrijke omgeving van Ruurlo ligt 
zwembad de Meene. Een prachtig buitenzwembad met 
glijbanen, beachvelden en trampolines. Er is zelfs een 
wedstrijdglijbaan. Een grote dubbele glijbaan van 11 meter 
hoog en 65 meter lang, uniek in zijn soort. Voor wie het 
liever wat rustiger aan doet, zijn er volop mogelijkheden 
om te relaxen op een van de ligweides.   

De Oldemeijer Hardenberg
Misschien net wat verder rijden dan de andere 
zwemlocaties in dit artikel maar zeker niet minder de 
moeite waard. Recreatieplas de Oldermeijer ligt in 
boswachterij Hardenberg. Misschien wel één van de 
mooiste plekjes in onze provincie. Bij de Oldemeijer 
zwem je in natuurlijk water, middenin het groen van 
de boswachterij. De bodem loopt langzaam af, dus 
kinderen gaan niet zomaar kopje onder. Bovendien is 
de waterkwaliteit zeer goed. Met strandjes en ruime 
ligweides is dit een perfecte locatie voor een dagje uit. 

In tegenstelling tot de recreatieplassen in Twente, is 
parkeren bij de Oldemeijer gratis.

buiten zwemmen in de regio
Niet op vakantie dit jaar? Niks mis mee! Voor wie zich thuis prima kan vermaken of af en toe genoeg 
heeft aan een dagje uit, valt er in Nederland nog genoeg te beleven. Sterker nog, ons eigen Twente heeft 
voldoende vermaak te bieden. Wat te denken van de vele buitenbaden en zwemvijvers die onze regio rijk 
is. Voor veel gezinnen met opgroeiende kinderen is een dagje aan het water op een warme, zonovergoten 
zomerdag namelijk een heerlijk uitje. Daarom hebben we de mooiste buitenzwemlocaties in de regio voor 
je geselecteerd. 
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Alle vermelde prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Voor elkaar.

• Verkoop

• Service & Onderhoud 

• Verzekering

• Zakelijke lease

• Private lease

• Verhuur

VESTIGING AUTOLEASE TWENTE / AUTOHUUR TWENTE 

Vosboerweg 5 | 7556 BT Hengelo

T. 074 - 20 20 111

AUTOLEASETWENTE.NL

Autolease
Twente


