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We nemen veel dingen in het leven als vanzelfsprekend. 

Bijna achteloos. Toch is dat niet per se verkeerd. Het 

zorgt ervoor dat we minder zorgen hebben en ons 

niet druk maken om zaken waar we geen invloed op 

hebben. Maar wat als het even tegenzit? Dan blijkt juist 

dat de dingen die het meest bijdragen aan onze mate 

van geluk, helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Daar 

mogen we best af en toe even bij stilstaan!

Dankzij de ‘Acanthamoeba” heb ik de afgelopen 

maanden aan den lijve ondervonden dat gezondheid 

een van die dingen is die we absoluut niet als 

vanzelfsprekendheid mogen zien. Een klein onzicht- 

baar diertje dat mijn oog uit had gekozen om zich 

eens lekker in te nestelen. Met een hardnekkige 

hoornvliesontsteking als gevolg. 

Voor het directieteam van Autogroep Twente, was het 

vanzelfsprekend dat ze gedurende mijn afwezigheid 

de honneurs waarnamen. Ik ben ze daarvoor enorm 

dankbaar. Ze hebben het samen met alle collega’s 

van Autogroep Twente meer dan goed gedaan. Reden 

genoeg om jullie in dit magazine voor te stellen aan mijn 

trouwe secondanten. 

Op het moment van schrijven betaal je voor een liter 

Euro95 maar liefst € 2,47. De 17,3 cent compensatie 

van de overheid ten spijt. Het zal je niet verbazen dat 

de hoge brandstofprijzen de vraag naar elektrische 

en hybride auto’s enorm doen toenemen. Maar ze ook 

kunnen leveren is geen vanzelfsprekendheid.  

Beste mensen ,

Ik wens jullie 
allen een 

prachtig mooie 
zomer!

Gerben Lesscher

Inhoudsopgave
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De schaarste die ook de autobranche raakt, maakt het 

steeds lastiger om auto’s in te kopen. 

Toch slagen onze mensen er gelukkig nog steeds in om 

de showroom gevuld te krijgen. Dat maakt ook het vullen 

van dit magazine weer een stukje makkelijker. We hebben 

maar liefst 2 occasiontests en een praktijktest met de 

trekauto van het jaar. 

Het doet me deugd dat we in dit magazine ook weer 

kunnen verwijzen naar de Autogroep Twente Familiedag. 

Na een gedwongen afwezigheid van 2 jaar, mochten we 

in het weekend van 2 en 3 juli maar liefst 3.800 klanten 

verwelkomen in de Waarbeek. Het blijft fijn om op deze 

manier iets terug te kunnen doen voor onze trouwe 

klanten. 

Sta je deze zomer te zweten in de file op de route du Soleil 

of vervloek je de chaos op Schiphol? Bedenk dan dat niets 

vanzelfsprekend is en geniet van het feit dat je in vrijheid 

kunt kiezen hoe jij jouw vakantie doorbrengt.
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Is een creditcard nodig?
In bijna alle gevallen heb je een creditcard nodig als 

je een auto huurt in het buitenland. Jouw creditcard 

is voor de meeste verhuurders namelijk een waarborg 

voor eventuele schade, verkeersboetes, de borg en 

het eigen risico. Let op: prepaid creditcards worden 

voor huurauto’s nagenoeg nergens geaccepteerd!

Hoe zit het met meerdere bestuurders?
Ben je van plan om veel kilometers te rijden? Of je 

wilt niet altijd de BOB zijn? Dan is het handig dat 

meerdere mensen in de huurauto mogen rijden.  

Bij de reservering kun je vaak al één of meerdere  

extra bestuurders doorgeven. Afhankelijk van waar  

je boekt, betaal je daarvoor vaak wel een paar euro 

per dag extra. 

Volstaat een Nederlands rijbewijs?
In veel landen buiten de Europese Unie is naast  

je Nederlandse rijbewijs ook een Internationaal  

Rijbewijs vereist. Ons rijbewijs is standaard al in  

het Nederlands, Engels, Frans en Duits.  

 

Borg betalen
Sommige verhuurders hanteren een borg. Die kan 

oplopen tot een paar honderd euro. Vaak wordt dit 

bedrag als reservering op jouw creditcard geboekt. 

Lever je de auto zonder schade weer in, dan krijg je  

de borg weer retour. In dat geval wordt de reservering 

op jouw creditcard weer opgeheven.

Wat te doen bij schade?
Rij je onderweg schade met je huurauto of zijn 

jullie betrokken bij een ongeval? Neem dan zo snel 

mogelijk contact op met de verhuurmaatschappij. 

Die kunnen je informeren wat de consequenties zijn 

en wat je moet doen. In het geval van pech is de 

verhuurder altijd verantwoordelijk voor het regelen 

van een oplossing. Zo kunnen ze je naar een garage 

begeleiden of een andere huurauto leveren. 

Ga je op vliegvakantie? Dan kan een huur-auto heel handig zijn. Je kunt dan gaan en staan waar  
je wilt. Maar een auto huren in het buitenland zorgt ook voor de nodige stress en onzekerheid.  
Want hoe boek je veilig en voordelig een huurauto? En waar moet je op letten?  
We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij!

Voor anderstalige landen is het 
handig om bij de ANWB te 
checken of je een Internationaal 
Rijbewijs nodig hebt.

Boek vanuit NL bij een bekende verhuurder
Boek tijdig en neem de tijd om een goede verhuurder uit te zoeken. Het is vrijwel altijd goed-

koper als je een auto vooraf in Nederland boekt. Het voorkomt ook een eventuele taalbarrière. 

Kies bij voorkeur voor een grote internationale autoverhuurder. Zij hebben vaak een Nederlandse 

boekingssite. Zo kun je op je gemak de huurvoorwaarden doorlezen in je eigen taal.

Boek slim: betaal geen onnodige dagen
Kijk goed wanneer je de auto eigenlijk huurt. Haal je de auto om 13:00 uur op en lever 

je hem om 17:00 uur in? Dan betaal je bij de meeste verhuurders toch een volle dag. 

Kies niet de goedkoopste auto maar de juiste
Een kleine compacte auto is verleidelijk omdat deze vaak het goedkoopst is. Maar wil je op vakantie 

bijvoorbeeld de bergen in met de auto? Dan heb je aan een kleine auto vaak niets. Kies vooraf ook 

voor een auto die ruim genoeg is voor jou en je passagiers én jullie bagage. Een upgrade ter plaatse 

is niet altijd meer mogelijk en maakt je bovendien een makkelijk “slachtoffer” voor de verhuurder.  

Je betaalt geheid de hoofdprijs voor je upgrade. 

Regel zelf je navigatie
Navigatiesystemen via de verhuurder zijn vaak zo prijzig dat je aan het eind van de huurperiode  

je navigatiesysteem ruim hebt afbetaald. Check of er navigatie standaard in de auto zit, neem  

zelf een TomTom mee of gebruik een navigatie app op je smartphone. De meeste navigatie- 

apps zijn ook offline te gebruiken. Zo vermijd je hoge internetkosten. Denk dan wel aan  

een autolader voor je telefoon. 

Check je huurauto en maak foto’s
Controleer de huurauto goed bij het ophalen. Controleer of alles werkt en noteer 

eventueel de kilometerstand. Maak vooraf foto’s rondom de auto. Heeft de auto  

al schade? Zorg dan dat dit wordt aangetekend op het huurcontract.  

Lever de auto bij voorkeur tijdens kantoortijden in. Zo kun je met de verhuurders  

de auto checken en word je niet bij thuiskomst ineens verrast met schade aan  

de huurauto. Maak bij voorkeur ook foto’s voordat je de auto weer inlevert.

Zet het noodnummer in je telefoon
Pech en schade zijn altijd vervelend. Helemaal als er ook nog eens sprake is van een 

taalbarrière. Check daarom van tevoren of de verhuurmaatschappij een 24/7 hulplijn 

heeft. Het liefst met een Nederlandse contactpersoon. Dat praat in het geval van 

schade of pech wel het makkelijkst. 

Lever de huurauto altijd met een volle tank in
Dit scheelt namelijk veel geld. Het klinkt verleidelijk dat je de auto met een lege tank weer in mag 

leveren. Maar in bijna alle gevallen betaal je te veel als de huurmaatschappij een volle tank in 

rekening brengt. De tarieven voor benzine liggen namelijk een stuk hoger dan de benzinepomp  

langs de weg. 

4 handige navigatie apps

Checklist  

auto huren

7 Tips voor huren in het buitenland

1

2
3

4
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7

Auto huren in  
het buitenland 
Waar moet je op letten?
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De MPV verliest 
zijn hippe imago

Emissiedoelstellingen zorgen voor een kentering

Dat de MPV verdwijnt is enerzijds gedreven door 

de emissiedoelstellingen. De MPV heeft een hogere 

carrosserie en dus meer luchtweerstand en vaak ook 

een hoger gewicht. Fabrikanten moeten met nieuwe 

CO2 regels aan strengere eisen voldoen en daarbij 

is de MPV in het nadeel. De leasemaatschappijen 

zagen aansluitend dat de restwaardes van de eens 

zo populaire modellen begonnen te zakken, omdat 

de MPV een beetje van zijn hippe imago aan het 

verliezen was. Het vervolg is hogere leaseprijzen die 

vervolgens weer zorgen voor dalende verkopen. 

MPV is niet langer trendy

Maar dat is niet het hele verhaal, immers wat ver-

klaart dan het succes van de nog zwaardere en 

onzuinigere SUV’s? Dit is de kracht van marketing  

en veranderende interesse. De industrie besloot  

dat de MPV niet langer paste bij een trendy imago 

en avontuurlijke leefstijl. Daarvoor moet je bij de  

SUV zijn.  

De SUV was niet langer een look-a-like van het 

origineel, maar dé auto die past bij een modern 

gezin. Zijn gebrek aan daadwerkelijke terrein-

kwaliteiten neemt niemand hem kwalijk en al snel  

is het aandeel 2-wiel aangedreven varianten groter 

dan de SUV’s met 4WD. 

Niemand wil een oubollig imago

In vergelijking met de cross-over kreeg de MPV met 

zijn hoge ramen en kleine wielen ineens last van 

een wat oubollig imago. Eigenlijk is hij op veel fronten 

beter dan de SUV. Meer ruimte, overzichtelijker,  

meer flexibiliteit en ook nog iets zuiniger dan de SUV. 

Maar dat is niet waar de consument naar op zoek is. 

Gingen er in 2004 nog 14.688 Scenic’s de weg op,  

in 2021 waren dat er nog maar 351.  

Het positieve imago van de MPV is weg en dat  

komt de autofabrikanten zelf waarschijnlijk niet eens 

zo slecht uit. Immers, het flexibele interieur maakt 

de auto relatief duur om te bouwen en met kleine 

verkoopaantallen zijn de ontwikkelingskosten lastig 

terug te verdienen.  

Dat het gebruiksgemak 

helemaal niet zo belangrijk 

meer is, blijkt wel uit het 

succes van de coupé 

SUV-modellen als de BMW 

X6 en Audi Sportbacks. 

Nog minder ruimte, totaal 

onhandig maar immens 

populair. 

De MPV is dood, leve de SUV!

Citroën is gestopt met de bouw van de C4 spacetourer. Onlangs 
verdween de gewone Scenic ook al uit de prijslijst, alleen de Grand 
Scenic is nog even leverbaar. Renault kondigt aan dat de nieuwe 
Scenic meer cross-over genen krijgt en daarmee verdwijnen bijna 
geruisloos de laatste MPV’s uit de bestelboeken.

De MPV als Gamechanger

Met de introductie van de Renault Megáne Scenic in 1996 introduceerde het 

Franse merk een nieuw segment; de MPV. Een hoge auto op basis van een 

reguliere hatchback. Compleet met een hoge zitpositie, veel binnenruimte  

en uitneembare achterstoelen. De auto werd in 1997 uitgeroepen tot auto  

van het jaar en werd na de Astra en Golf de bestverkochte auto in Nederland.  

Pas in 1999 komt de eerste concurrentie van de Opel Zafira. 

 

Na de eeuwwisseling gaat het snel met de MPV. Met de Citroën Picasso, 

Peugeot 307SW, Hyundai Matrix, Volkswagen touran en Ford Focus C-max 

kwamen er veel nieuwe auto’s bij in dit segment. De MPV wordt dé auto  

met ruimte voor de hele familie of met de prettige hoge instap voor de  

minder mobiele automobilist. 

25 jaar onverminderd populair

De MPV staat jarenlang bovenaan de verkooplijstjes met zijn praktische 

eigenschappen en ruimte als alternatief voor de reguliere hatchback.  

Hoe kan het dan dat je nog geen 25 jaar later tevergeefs zoekt naar 

een vervanger? Er zijn er nog een paar. En dan niet eens van de meest 

voorspelbare merken. Mercedes heeft de B klasse en BMW de 2 serie  

tourer. Maar bij de volumemerken is het MPV-feestje in 2022 echt voorbij. 

AFBEELDING

 
 

De SUV  
is dé auto  

die past bij  
een modern  

gezin!

De MPV is dood, 
leve de SUV!
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Occasiontest: 

Niet volledig elektrisch, wel duurzamer
De laatste jaren is de PHEV juist sterk in opkomst als 

alternatief voor mensen die in een volledig elektrische 

auto nog teveel beperkingen ziet. In het begin waren 

het vooral nog de fiscale voordelen die de consument 

in een plug-inhybride dreven. Op dit moment zijn 

het de hoge brandstofprijzen die het interessant 

maken voor een overstap. Je kunt de stroom van je 

zonnepanelen immers beter in jouw auto stoppen 

dan terugleveren aan het net. Héél veel van onze ritjes 

zijn eigenlijk niet zo ver. Met een PHEV kun je deze dus 

zonder benzine te verbruiken volbrengen. 

Natuurlijk heeft de PHEV ook nadelen, je hebt  

eigenlijk twee aandrijflijnen in een auto. Dat is heel 

veel techniek aan boord, met alle risico’s van dien.  

Stekker je niet, dan zijn het zware auto’s die als 

de accu eenmaal leeg is, duurder rijden dan de 

hybrideversies zonder die extra grote accu. 

De kandidaten voor deze test
Vandaag gaan we op pad met twee luxepaarden. 

Volvo is al een tijdje succesvol met de PHEV-modellen 

die ze verkopen als recharge. De XC40 is de “kleinste” 

in de SUV range van Volvo. De XC40 T5 Twin engine  

is uitgevoerd met R-Design pakket en zit op € 52.950,-.  

Hyundai is al jaren actief met de Tucson, maar pas 

met de introductie van de laatste versie begin 2021, 

is er ook een plug-in leverbaar die Hyundai gewoon 

PHEV noemt. De N-line is net als de Volvo R-design 

voorzien van een sportief sausje en een paar duizend 

euro voordeliger dan de Volvo. In de Private lease is  

de Tucson ook een paar tientjes voordeliger.

De Aandrijving
Op papier geven de auto’s elkaar weinig toe.  

De motor van de Volvo heeft 3 cilinders en 1.500 cc. 

De Hyundai heeft 1 cilinder meer en is met 1.600 cc 

net iets groter. Beide auto’s beschikken over 180 PK  

en 265 Nm aan koppel. 

De elektrische ondersteuning ontloopt elkaar ook 

weinig met respectievelijk 82 en 91 PK. Gecombineerd 

komen beide auto’s boven de 260 PK uit. Het moge 

duidelijk zijn dat dit meer dan voldoende is voor een 

flinke versnelling. De Volvo heeft een wat kleinere 

batterij die zorgt voor een lager gewicht, maar ook 

minder elektrisch bereik. Tijdens de testperiode 

komt de Hyundai ruim 60 kilometer ver voordat hij 

overschakelt op hybridemodus. De Volvo XC40  

komt niet verder dan een kilometer of 35/40.

 
Het Exterieur
De XC40 is inmiddels een vertrouwde verschijning  

op de Nederlandse wegen. Daarmee is het voor  

Volvo de spiritueel opvolger van de V40. Geheel in  

de huidige trend is het een midi SUV voorzien van 

enkel voorwielaandrijving.  

Stekkeren  
zonder stress?

Ongeveer 10 jaar geleden zagen we de eerste plug-inhybride’s op de markt.  
De Opel Ampera en plug-in versie van de Toyota Prius waren een van de eerste 
zogenaamde PHEV’s. Vanaf 2013 stond de Mitsubshi Outlander in een klap  
bovenaan de Nederlandse verkooplijsten. Dit kwam vooral door de wel erg royale 
fiscale voordelen voor de zakelijke rijder. Veel van die rijders maakten vooral daar 
gebruik van en niet zo zeer van het accupakket. Daardoor liep het imago van de  
PHEV een flinke deuk op. Onterecht, want bij juist gebruik van de PHEV, zal deze  
zeker bijdragen aan het verlagen van benzineverbruik en CO2 uitstoot.

Niet volledig 
elektrisch,  
wel duurzamer
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Hij is naast de plug-in ook leverbaar als mild hybride 

en volledig elektrisch. Het R-design pakket is subtiel 

uitgevoerd, je herkent de R-design aan de 19 inch 

velgen en zwarte accenten. De Tucson is met zijn 

opvallende koplampen al geen dertien in een dozijn 

auto. Het N-line pakket doet daar nog een schepje 

bovenop met andere bumpers, velgen en sideskirts. 

Ten opzichte van de Volvo misschien wat veel, maar 

dan kun je nog altijd kiezen voor de Premium die 

tegen dezelfde prijs leverbaar is.

 

Het Interieur
In het interieur zijn de verschillen groter. De stoelen  

in de Hyundai zijn prima, maar de stoelen in de Volvo 

zijn, zoals je van een Volvo verwacht, top! Op het 

gebied van afwerking en materiaalgebruik zijn de 

verschillen zichtbaar, maar kleiner dan je zou 

verwachten. Ook hier is de Volvo de betere. Daaren- 

tegen is de ergonomie in de Tucson beter voor elkaar. 

Alles zit op een logische plek en met name het 

navigatiesysteem is veel sneller, moderner en 

logischer ingedeeld dan in de Volvo. Qua interieur-

ruimte zijn de verschillen minimaal. Met uitzondering 

van de kofferbak. De kofferruimte in de Tucson is  

met 558 liter meer dan 150 liter groter dan de Volvo.  

Met de banken omgeklapt is het verschil nog groter. 

Het Rijgedrag
Rijden doen beide auto’s zoals je van een SUV in deze 

klasse verwacht: comfortabel, stil en niet heel sportief. 

Het onderstel van de Volvo voelt iets comfortabeler. 

De Tucson is wat straffer zonder daarbij meer stuur-

gevoel te geven. De Tucson is standaard voorzien van 

4 wielaandrijving terwijl de Volvo alle 262 PK’s op de 

voorwielen loslaat. De Tucson krijgt het vermogen  

dus makkelijker op de weg en het 4WD systeem geeft 

meer vertrouwen zodra de kwaliteit van de weg 

afneemt.

Het verbruik is sterk afhankelijk van hoeveel je 

stekkert, maar gezien het flink grotere elektrische 

bereik van de Tucson komt deze er op de

vergelijkingssite spritmonitor het zuinigste af.  

Met goed stekkeren komen wij tijdens de testperiode 

tot een verbruik van 2.4L op 100 KM over een traject 

van bijna 1.000 kilometer.  

Geen dertien in 
een dozijn auto

Klant uitgelicht: 

Carintreggeland

De wijkverpleegkundigen moeten alle bezoekjes aan hun 

cliënten tijdig, veilig en betrouwbaar uit kunnen voeren. 

Daarvoor vertrouwt Carintreggeland al meer dan 10 jaar  
op de Hyundai i10’s van Autogroep Twente. 

Onlangs zijn weer een aantal auto’s vervangen bij het 

hoofdkantoor op het gezondheidspark in Hengelo.  
Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat Carintreggeland 

stelt in Autogroep Twente. We kijken er naar uit om de 

duidelijk herkenbare i10’s weer door Twente te zien rijden.

Carintreggeland is de grootste thuiszorgorganisatie in de regio.
Hun visie is een waardevol leven waarbij cliënten zo lang mogelijk 
thuis van een waardevol leven kunnen genieten. 

Conclusie
Het succes van de XC40 komt niet uit de lucht 

vallen. Het is een hele goede auto en bovendien 

zal het imago van Volvo niemand tegen het hoofd 

stoten. Hij is erg comfortabel, mooi afgewerkt en 

niet heel veel duurder dan de Tucson. Qua uitrusting, 

elektrisch bereik en kofferruimte moet hij toegeven 

op de Hyundai. Daarnaast staat Hyundai qua 

betrouwbaarheid hoger aangeschreven. Dat zie je 

onder andere terug in de garantietermijn. Daarnaast 

zijn er nogal wat horrorverhalen over de eerste XC90’s 

met Recharge techniek. 

De Tucson bewijst hoe ver Hyundai inmiddels is.  

Geef je niet om de premium badge van de Volvo?  

Dan kan je niet om de Tucson heen. Hij heeft de  

betere (ev) aandrijflijn, betere uitrusting en 

voorwaarden. Dat zou je bevooroordeeld kunnen 

vinden maar niet toevallig won hij tot nu toe alle 

vergelijkingstests in de Autoweek. De Volvo doet  

meer premium aan en dat voel je, maar het verschil 

met de Tucson is te overzien. Veel zaken in de Hyundai 

zijn logischer geregeld en dat maakt dat je er wat 

makkelijker mee wegrijdt.
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Vakantie 
Checklist

Yes! Ik ga op vakantie 
en neem mee...
Maar wat moet je nou absoluut niet vergeten mee te nemen? Wij hebben een  

handige checklist voor je gemaakt. Start met inpakken en vink af wat je al hebt ingepakt. 

Fi
jn

e 
Va

ka
nt

ie

Toilettas

Wattenschijfjes/-staafjes

Shampoo / crèmespoeling

Douchegel

Deodorant

Aftershave / parfum

Tandenborstel

Tandpasta

Haarborstel

Haarstyling  

Elastiekjes

Föhn 

Scheerapparaat & oplader 

Make-up

Make-up remover 

Spiegeltje

Dag- en nachtcrème

Zonnebrandcrème

Aftersun 

Contactlenzen / bril 

Papieren zakdoekjes 

Verfrissingsdoekjes

Nagelknipper of -vijl 

Pincet

Pijnstillers 

Medicijnen 

Verzorging

zoals de verkeersregels, 
wat er verplicht mee 
moet in de auto, milieu-
zones of tanken en laden. 

ANWB Praktische  
info van 130 landen

T-shirts

Korte broeken  

Jurkjes 

Rokjes 

Trui / vest

Broeken

Sportkleding

Zwemkleding

Ondergoed

Sokken

Nachtkleding 

Pet

Sieraden

Slippers 

Schoenen

Kleding 
Mobiel 

Camera

Tablet 

Oplader(s) 

Koptelefoon

Boeken/ tijdschriften

Spelletjes 

Puzzelboekjes

Batterijen

Wereldstekker

Strandtas

Strandspullen

Sleutels 

Niet vergeten

Kleurboek en potloden 

Spelletjes

Speelgoed

Knuffel

Speen 

Dekentje

Slaapzak

Leesboeken

Vochtige doekjes 

Snacks 

Drinkbeker / fles

Kampeerbed

Kinderparacetamol

Kinderwagen

Luiers / zwemluiers 

Pet

Zonnebril

Parasol

Rompertjes

Slabbertjes

Kinderzitje

Kids checklist

Paspoort / identiteitsbewijs

Rijbewijs

Reisdocumenten

Kentekencard of -bewijs auto 

Autovignet / milieu sticker 

Groene kaart auto

Europees schadeformulier

Koelvloeistof en motorolie

Navigatie  

Portemonnee

Zonnebril

Zonwering ramen 

Gevarendriehoek

Veiligheidshesjes

Startkabels 

EHBO-doos 

Desinfecteermiddel

Reistabletten

Alarmnummers 

In de auto 
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De Captur is een beetje een vreemde eend in de bijt. 

De meeste concurrenten kiezen ervoor om hun 

B-segment crossover als benzine of elektrisch uit 

te voeren. Denk aan bijvoorbeeld de Peugeot 2008, 

Hyundai Kona of Citroën E-C4. Heel veel keuze heb 

je niet als je op zoek bent naar een plugin-hybrid in 

het B-SUV segment. Eigenlijk is alleen de plugin versie 

van de Kia Niro een beetje vergelijkbaar qua ruimte 

en prijs. 

Renault gebruikt ervaring vanuit de Formule 1

Renault kiest niet voor bestaande concepten maar 

levert de Captur met een bijzonder stukje techniek.  

De ervaring met hybridesystemen in de Formule 1  

van Renault zie je hierin terug. De aandrijving bestaat 

uit maar liefst 3 motoren; een 1.6 liter 4 cilinder 

benzinemotor en 2 elektromotoren. De kleinste 

elektromotor doet dienst als startmotor en brengt 

het vliegwiel op gang. Een koppeling ontbreekt dan 

ook en de kleinste motor zorgt ook aandrijving bij 

achteruit rijden en terugwinnen van remenergie.  

De grote elektromotor zal in de meeste gevallen 

voor de aandrijving zorgen, al dan niet ondersteund 

door de benzinemotor. De batterij van de Captur is 

10 kilowatt groot, hangt onder de auto en zal in de 

praktijk goed zijn voor zo’n 40 elektrische kilometers. 

Nieuwe techniek niet per se een voordeel

Mooie techniek, maar wij zien niet direct wat het 

voordeel van dit ingewikkelde systeem is ten 

opzichte van de bestaande PHEV-oplossingen. 

De auto is mede door al die systemen met ruim 

1.500 kilo best zwaar. Dan scheelt het dat je tot 2025 

maar liefst 50% korting krijgt op de wegenbelasting. 

Het systeemvermogen van 160 PK is voldoende, 

maar het maakt hem niet overdreven snel.  

Laden en verbruik

Wat voor alle PHEV’s geldt, geldt ook voor de Captur. 

Rij je veel korte stukjes dan kun je flink op de benzine 

besparen. Is de accu leeg? Dan kun je nog altijd 

een verbruik van 1 op 18 halen. Opladen doe je met 

maximaal 3.7KW. Dat is niet overdreven snel en zorgt 

ervoor dat je ongeveer 3 uur nodig hebt om de batterij 

weer vol te laden. Snelladen is (zoals bij de meeste 

PHEV’s) niet mogelijk. 

Renault heeft de afwerking flink verbeterd

In 2013 was Renault de uitvinder van het B-SUV 

segment met de eerste Captur. De nieuwe Captur 

die we vandaag in de test hebben is alweer de 2e 

generatie. De oorspronkelijke lijnen van de allereerste 

SUV zijn nog duidelijk zichtbaar, maar de auto is op 

alle fronten flink gegroeid. Daarnaast heeft Renault 

een enorme slag gemaakt op het gebied van 

afwerking. Het was altijd een van de zwakke plekken 

van de Captur.  

Bij deze generatie is het interieur in een klap één 

van de mooiste in zijn klasse. Je kijkt uit over een 

chic dashboard van mooie materialen en digitale 

cockpit. Centraal zit het navigatiesysteem waar je 

ook o.a. de stand kachel in kan programmeren en 

achterin is de verschuifbare achterbank gebleven. 

Letterlijk in een handomdraai creëer je zo of 

meer kofferruimte, of meer ruimte voor de achter 

passagiers. 

 

De Prius is ook een PHEV maar dan van een heel 

ander kaliber. Toyota als pionier van de hybride-

techniek, behoudt geheel tegen de SUV trend in 

zijn druppelvorm. Die heb je nodig voor de extreem 

lage verbruikscijfers. Om maar met de deur in huis 

te vallen: het verschil in verbruik is best groot. De 

batterij van de Prius is kleiner dan die in de Captur, 

maar toch rijdt deze zonder al te veel moeite ruim 

50 kilometer elektrisch voordat hij overschakelt op 

benzine. Wanneer je daarna als hybride verder rijdt, 

blijft de Prius makkelijk zuiniger dan 1 op 20 rijden. 

Techniek van Toyota

De Prius beschikt ook over een benzinemotor en 

twee elektromotoren maar zonder de bijzondere 

constructie van Renault. De CVT zorgt ervoor dat 

de 1.8 benzinemotor altijd op een ideaal toerental 

blijft. De kleine wielen, goede stroomlijn en het lage 

gewicht zorgen ervoor dat je deze hybride, zelfs 

zonder op te laden ruim boven de 1 op 25 kunt 

houden. Daarbij ligt de auto zeer rustig en stabiel 

op de weg en gaat hij soepeler over drempels als de 

Captur. Je wordt er (soms tot vervelens toe) steeds 

In deze PHEV-special van ons magazine passen 
natuurlijk ook de Renault Captur en Toyota Prius PHEV. 

Renault Captur  
en Prius PHEV 

PHEV occasions uitgelicht: 

De Renault Captur

De Prius Plugin

Twee Plugin Hybrides in de prijsklasse tussen de 

25.000 en 30.000 euro, verder totaal verschillend. 

De Captur is een fijne auto. Hij is ruim en heeft  

een hoge zit, is compleet en met een mooi in-  

en exterieur. De Prius is de beste PHEV, maar  

daar moet je wel wat concessies voor doen.

Conclusie

aan herinnerd hoe je het beste zuinig kunt rijden en 

ook een aantal veiligheidswaarschuwingen is wel 

erg prominent aanwezig tijdens de testrit. Het werkt 

allemaal prima, daar niet van. Ga je voor zuinig, 

schoon en comfortabel rijden? Dan kun je niet om 

de Prius heen. Het navigatiesysteem in de Prius is 

duidelijk een generatie ouder dan die in de Captur. 

Het reageert traag, het beeld is niet heel scherp en 

ondanks de JBL installatie klinkt het niet lekker. 

 

Gestroomlijnd design van de Prius

We hebben het al even gehad over de druppelvorm 

van de Prius. Het is een opvallende auto met scherpe 

vouwen en een echt Japans ontwerp. Dit geldt 

ook voor het interieur. Het interieur van de Captur 

is moderner en ook gewoon mooier. Bij Toyota 

daarintegen weet je zeker dat het jaren meegaat. 
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4

3
2

1Check je auto voor vertrek
Klinkt logisch, maar wordt toch vaak vergeten. Een aantal basischecks kun je gewoon thuis doen. 

Check in ieder geval de volgende zaken:

•      Onderhoud: check op tijd of jouw auto toe is aan onderhoud. In onze werkplaatsen is het vlak voor de 

vakanties extra druk. Kijk minimaal een week of 3 voor vertrek of onderhoud voor jouw vakantie nog 

noodzakelijk is.

•      Bandenspanning: controleer de bandenspanning. Vergeet daarbij ook de reserveband niet! Als de auto zwaar 

beladen wordt, mag de bandenspanning best iets omhoog.

•      Oliepeil: controleer aan de hand van de peilstok of er voldoende olie op zit. Het peil moet tussen de streepjes 

staan. Vul het met de juiste olie bij indien noodzakelijk, maar nooit boven het maximum.

•      Koelvloeistof: ook hiervan wil je zeker niet dat er te weinig in zit. Als er veel te weinig in zit, is het verstandig om 

eerst even langs de garage te gaan.

•     Ruitensproeiervloeistof: niets zo vervelend als een voorruit vol insecten die je niet meer schoonkrijgt.

•     Airco: werkt deze nog goed? (Hier wil je niet pas op de route du Soleil achter komen)

•     Papieren: is de groene kaart actueel? Heb je een schadeformulier bij je? Heb je het kentekenbewijs bij je?

•      Noodzakelijke pechuitrusting: is die compleet? Denk aan een gevarendriehoek, hesjes, EHBO-kit etc.  

Realiseer je ook dat je deze bij pech makkelijk moet kunnen pakken. Laat ze dus niet onder alle bagage liggen.  

De verplichte items verschillen per land. Check vooraf wat je onderweg verplicht bij je moet hebben.

•      Planning: maak voor jezelf vooraf een duidelijke planning. Waar wil je ongeveer stoppen? Het reist veel relaxter 

zodra je ongeveer weet waar je terecht komt. Rijd je elektrisch? Plan dan je laadstops ruim. Liever een keer te 

vroeg stoppen dan onderweg je plannen aan moeten passen.

•     Vignet: Rijd je door landen waar een vignet verplicht is? Koop deze vast vooraf. Dat scheelt zoeken onderweg. 

Rijden in het buitenland
Tijdens jouw vakantierit krijgt je auto meer voor zijn kiezen dan normaal. Ga maar na: de auto is zwaar beladen, 

soms zelf met caravan of aanhanger. De wegen in het buitenland zijn bovendien uitdagender. Denk aan bergen 

of een slecht wegdek. Daarnaast kunnen de buitentemperaturen hoog oplopen. Files in de hitte zijn geen 

uitzondering. Een moderne en goed onderhouden auto kan hier prima tegen, maar meedenken met de techniek 

kan geen kwaad.

•      Berg op? Ga niet in een te hoge versnelling rijden. Vergeet het nieuwe rijden, want een te laag toerental  

zorgt ervoor dat de koeling van de motor minder werkt. Terwijl hij bergop juist harder moet zwoegen.  

Loopt de motortemperatuur op? Het klinkt tegenstrijdig, schakel eerst maar een versnelling terug.  

Bij een hoger toerental draaien de waterpomp en ventilator sneller. De motor heeft daardoor meer koel- 

vermogen. Loopt de temperatuur nog steeds op? Gun de motor een kwartiertje rust om af te koelen.

•      Berg op in de file? Probeer de koppeling te ontlasten door de afstand tussen jou en je voorganger groter  

te laten worden. Daardoor kun je langzaam doorrijden en hoef je de koppeling minder te gebruiken.

•      Berg afrijden? Rem op de motor en niet met de remmen. Zo voorkom je oververhitting. Rijd de berg af  

in dezelfde versnelling als waarin je hem bent opgereden. Rij je een automaat? Zet hem zelf vast in de 

versnelling die voldoende vertraging oplevert.

•      Elektrische auto of Plug-inhybride? Zet de regeneratie op de zwaarste stand. Geniet van de extra kilometers 

die je erbij krijgt en zet de automaat vast in een versnelling die voldoende vertraging oplevert.

Pech onderweg
Je hoopt dat het je niet overkomt. Mocht je ondanks onze tips toch in de problemen komen? Dan is het goed om 

te weten dat je met de “Voor-Elkaar-Pas” van Autogroep Twente recht hebt op hulp in binnen- én buitenland. Wel 

is het goed dat je vooraf weet wat je dan mag verwachten van deze pechhulp.

•      De pechhulp is geldig in heel Europa. Een aanvullende verzekering afsluiten is dus niet noodzakelijk als je naar 

het buitenland gaat.

•      Het noodnummer is ook vanuit het buitenland bereikbaar. Je wordt gewoon in het Nederlands te woord 

gestaan. Je moet bij pech wel altijd eerst de pechdienst op de hoogte stellen. Dit kan helaas niet via onze 

garage. De pechdienst schakelt hulp in.

•      De pas is een jaar lang geldig na onderhoud (geen APK) bij Autogroep Twente. Twijfel je of jouw pas nog geldig 

is? Check dit dan voordat je op reis gaat. 

•      Aan de “Voor-Elkaar-Pas” hangt een pechhulp die je in kunt schakelen bij autopech. Heb je schade na een 

ongeval? Dan moet je niet de pechhulp maar jouw verzekering inschakelen.

•      De pas is een mobiliteitsgarantie, geen reparatiedienst. Eenvoudige storingen zoals een lekke band of een lege 

accu kunnen we oplossen. Voor veel andere storingen moet jouw auto toch naar de garage. In dat geval wordt 

het vervoer naar een lokale garage geregeld. Als de reparatie lang gaat duren, regelen we ook vervangend 

vervoer. Let op: er is een groot te kort aan vervangende auto’s, zeker in de zomervakantie. Het is dus geen 

vanzelfsprekendheid dat er direct een andere auto klaar staat.

•      Bij grote reparaties kan de pechdienst ervoor kiezen om de auto terug naar onze garage te halen.  

In dat geval krijg je een vervangende auto voor jouw vakantie. 

•     Reparaties die niet onder de fabrieksgarantie vallen zijn voor eigen kosten. 

Rijtijden
Realiseer je dat je met te lang doorrijden, niet alleen een gevaar voor jezelf vormt, maar ook voor je 

medeweggebruikers. Er zijn geen keiharde cijfers die aangeven hoe lang jij geconcentreerd kunt rijden.  

Dat verschilt sowieso ook per persoon. Wel staat vast dat 1 op de 5 zware ongelukken wordt veroorzaakt  

door vermoeidheid. Daarom is de stelregel 2 uur rijden, kwartiertje rust!

Voor een zorgeloze autovakantie
De zomer staat voor de deur. Grote kans dat je dan kiest voor een autovakantie. Helemaal nu we 

de chaos op de vliegvelden zien. Een zorgeloze autovakantie vergt een goede voorbereiding.

Realiseer je dat voor de meeste mensen de vakantierit er één is die ze niet dagelijks maken.  

Zowel de bestuurder als de auto worden anders op de proef gesteld zodra er een lange rit gemaakt 

wordt. Wil je problemen voorkomen en de kans op ongelukken zo klein mogelijk houden? Zorg dan  

dat je vooraf je zaakjes goed op orde hebt. Wij helpen je daarbij met deze praktische checklist.

praktische  
tips 4
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Glimlachen in de 
Hyundai Kona N

Leuk om  
op te hangen!   

Haal deze middelste pagina uit het 
magazine en je kunt de Hyundai Kona N 

of de Hyundai Ioniq 6 ophangen! 
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Objectief gezien is dit de minst zinvolle auto uit het 

programma. De gewone Kona (elektrisch of niet) heeft 

immers alles wat je in Nederland nodig hebt. De Kona 

N is duurder dan een Tucson maar de glimlach die deze 

auto op je gezicht tovert is echter onbetaalbaar. 

Je kon erop wachten. Ook de KONA is onderhanden 

genomen door Albert Biermann en zijn N divisie van 

Hyundai. Aan de zijkanten vinden we wielkastverbreders 

in kunststof die de Kona N zijn SUV-uitstraling geven.  

Ze zijn bovendien getint in carrosseriekleur.  

Op alle vier de hoeken zijn 19-inch grote, lichtmetalen 

velgen gemonteerd. Onder de motorkap van de Kona 

N ligt de 2,0-liter viercilinder turbomotor uit de i30 

N. Met 280 pk en 392 Nm koppel is hij standaard 

gekoppeld aan de N-DCT achttrapsautomaat met 

dubbele koppeling. Samen brengen ze deze crossover 

in 5,5 seconden naar 100 km/u en gaan ze door tot 240 

kilometer per uur. Daarbij schreeuwt hij het uit wanneer 

de rijmodus in N staat.  

De Kona N heeft adaptieve besturing en demping, een 

multilink-achteras en een elektronisch sperdifferentieel 

op de vooras. Door de enorme CO2 boete die deze  

auto in Nederland krijgt, heeft Hyundai NL besloten  

om deze auto niet standaard in Nederland te leveren.  

Dat heeft ons niet tegengehouden om er toch één te 

weten te bemachtigen. Al is dat alleen maar om samen 

even weg te kunnen dromen in deze posterstory…
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of dieselauto. Daarnaast is de trekkracht van een 

elektromotor direct beschikbaar én veel groter.

Maar wat is de invloed op je actieradius?  

Een moderne EV heeft een rijbereik van zo’n 400 

kilometer. Meer dan voldoende voor dagelijks  

gebruik, maar wel minder dan bij de traditionele 

motoren. Het spreekt voor zich dat de actieradius 

van een EV zakt zodra je de auto belast met een 

aanhanger of caravan. Maar is dit erg?

Het maakt niet heel veel uit voor het rijbereik,  

is de ervaring van Mark na een aantal ritten met 

aanhanger. De aanhanger is laag en vangt weinig 

wind achter de auto. Bij het rijden met de caravan 

is dit natuurlijk anders. Daar waren wij dan ook het 

meest benieuwd naar. 

Met de caravan naar Texel

Het is in ons land één van de favoriete bestemming-

en tijdens het Pinksterweekend: Texel. Ook al zie je 

vanaf de veerhaven in Den Helder de overkant al 

liggen, het tripje met de veerboot geeft het ultieme 

vakantiegevoel. Dat ook nog eens zonder eerst 

urenlang in de auto door te brengen. Op Texel zelf  

is alles aanwezig voor een fijne vakantie. Zo ook voor 

Mark en zijn familie.

van de 1e generatie. Als in 2019 de facelift van dit  

model op de markt komt, ruilt hij zijn eerste Ioniq vrij 

snel in. Toen begin 2021 de eerste berichten over de 

Ioniq 5 verschenen, was hij er opnieuw snel bij. 

De testauto: Ioniq 5

Het duurde uiteindelijk nog tot november 2021 voordat 

Mark Boer zijn Ioniq 5 in ontvangst kon nemen. Begin 

dit jaar voert hij de eerste ritjes met een aanhanger uit. 

Aan de ene kant is de EV zeer geschikt als trekauto.  

De auto heeft namelijk een hoger voertuiggewicht 

dat ook nog eens heel laag in het voertuig ligt. Dat 

zorgt voor veel meer stabiliteit dan bij een benzine- 

De testrijder: Mark Boer van Aemics

In een tijd van schaarste aan auto’s en onderdelen, 

is het nog niet zo eenvoudig om onze demoauto van 

een trekhaak te voorzien. Gelukkig hebben we één 

van onze klanten bereid gevonden voor deze test.

Mark Boer uit Fleringen is de trotse eigenaar van een 

Ioniq 5. Hij wil zijn praktijkervaring graag met ons 

delen. Als eigenaar van Aemics in Oldenzaal heeft 

hij een achtergrond in de elektrotechniek. Gezien die 

achtergrond niet geheel onlogisch dat hij een van de 

early adopters van elektrisch rijden is. Al in 2013 koos 

Mark voor zijn eerste elektrische auto. Na 5 jaar werd 

deze Renault Zoe vervangen door een Hyundai Ioniq 

De IONIQ 5 
is uitgeroepen tot ANWB 

Trekauto van het jaar 2022
Elektrisch rijden 
met een caravan, 
kan dat?

Een van de bezwaren die veel mensen hebben voor de overstap naar elektrisch rijden,  
is het gebrek aan trekkracht voor een aanhanger of caravan. Met de komst van de  
Ioniq 5 is dit argument verleden tijd. Het elektrische paradepaardje van Hyundai  
heeft een trekgewicht van maar liefst 1.600 KG. Maar werkt dat ook in de praktijk?  
In dit artikel laten we een van onze klanten aan het woord die het zelf heeft ervaren. 

Fleringen

De Koog
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Het rijgedrag van de EV met aanhanger

Het rijden gaat echt super. Trekkracht in 

overvloed. Je trekt ook met caravan nog steeds 

vlot weg. Ook bij het inhalen van vrachtwagens, 

sprint je snel van 90 naar 130 km/u als het 

moet. Zelf heb ik steeds 90 km/u gereden op de 

cruise control. Als je naar de 96 km gaat, zie je 

het verbruik iets oplopen, maar veel is het niet. 

De caravan hangt er goed achter en je merkt er 

weinig van doordat de auto flink zwaarder is dan 

de caravan. Het was zeer relaxed rijden moet ik 

zeggen. Wat mij betreft een positieve ervaring. 

Binnen Nederland in ieder geval goed te doen. 

Laden bij Fastned

Het laden bij Fastned leek me met caravan 

onhandig, maar dat viel mee. De plekken zijn 

vrij ruim waardoor je met de caravan niet direct 

een ander laadstation blokkeert. Alleen als een 

laadstation het niet doet, kom je aardig aan het 

manoeuvreren om bij een andere paal te komen. 

Dat gebeurde op de terugweg. Ook het in- en 

uitrijden van stations is soms wat krap, maar  

dat verschilt ook per laadstation.

De invloed van het weer

De weersomstandigheden zijn van invloed. Dat zie je 

onder andere terug in het verbruik. Heen ca. 26,8 kWh 

en terug 30,3 kWh. We hebben weinig tegenwind 

gehad, meestal zijwind of schuin achter.

De temperatuur is ook van invloed op de laadsnel-

heid. Bij mooi weer op de heenweg konden we laden 

met max. 220 kW. Bij de kou en regen op de terugweg 

konden we laden met maximaal 140 kWh. 

Ioniq herkent aanhanger en past actieradius 

daar op aan

Zodra je de Ioniq start, krijg je een melding dat een 

aanhanger is aangesloten. Hij past de actieradius 

daar direct op aan. Ik zag direct zo’n 100 KM minder 

Op de ochtend van vertrek was de actieradius 239 

KM met caravan, zonder caravan 339 KM.  

De actieradius blijft ook tijdens de rit goed kloppen. 

Het verbruik is mij erg meegevallen. Ik had verwacht 

dat ik dik in de 30 kWh uit te komen. Vooral de 

heenweg bij warmer weer, kom je met een korte 

laadactie vrij snel op je bestemming. Bij aankomst 

had ik nog 50% over.

Afstand: Fleringen – Hengelo – Den Helder – De Koog  

Weer: 23-25 graden, zon

Km   Afstand   Batterij   Actieradius Verbruik kWh/100km  Plaats

18.896     100,00%  293      Fleringen

18.918   22   93,00%     22,5    Hengelo

19.085   189   29,00%     26,4    Fastned Laerd (Bolsward A7) 

           15 minuten, 40,17kWh

19.172   87   47,00%     26,8    De Koog Texel

Heenweg

Afstand: Den Helder – Hilversum – Hengelo – Fleringen

Weer: 14 graden, regen

Km   Afstand  Batterij   Actieradius Verbruik kWh/100km  Plaats

19.246     88,00%        Den Helder

19.390   144   23,00%     30,3    Fastned Palmpol 

           (A1 Amersfoort) 24 minuten 

19.455   65   61,00%     30,2    Holten

19.512   122   28,00%     29,8    Fleringen (via Hengelo)

Terugweg

Heenweg laadpauze 15 minuten

Heenweg laadpauze 24 minuten

Theoretische range heenweg: (73/27) = 270 kilometer
Theoretische range terugweg: (73/30) = 243 kilometer

In theorie betekenen deze cijfers dat je om de 2,5 uur / 200 kilometer een laadstop moet inplannen als je echt grotere afstanden  
wilt rijden. Als de lader snel genoeg is, dan zou je ongeveer 20 minuten moeten laden om de batterij weer voor 80% vol te krijgen.  
Dit komt overeen met het advies van 2 uur rijden en een kwartier rust. Het vraagt echter wel voorbereiding.

Conclusie
We zijn Mark enorm dankbaar voor deze praktijktest. Het geeft 
aan dat het laatste argument om niet over te stappen op 
elektrisch rijden, eigenlijk niet meer aan de orde is. In elk geval 
niet met de Ioniq 5. 

Is rijden met een elektrische auto met caravan even 
vanzelfsprekend als met een benzineauto? Ja en nee. 

Op de korte afstanden is het geen enkel probleem. Je hebt  
zelfs een stabielere combinatie dan je tot nu toe gewend was. 

Op de langere afstand hebben een vouwwagen of aanhanger 
weinig invloed en vormen dus ook geen probleem. Een caravan 
is zwaarder en natuurlijk een enorme windvanger. Dat brengt 
dus wat beperkingen met zich mee. 

Vergeet niet dat je met een benzineauto met caravan ook flink 
meer moet tanken. Een benzineauto met tank van 45 liter en 
een verbruik van 1 op 8 met caravan geeft ook maar een bereik 
van 360 kilometer. 

De ervaring van Mark 
De feiten:    Heenweg  Terugweg

Weersomstandigheden:  Warm en zonnig  Koel en regen

Buitentemperatuur:  240   140

Aantal passagiers:  3 volwassenen  4 volwassenen

Gewicht caravan incl. bagage: 1.000 kg   1.000 kg

Verbruik:    26,8 kWh  30,3 kWh

Laadpauze:   15 minuten  24 minuten
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Benieuwd naar 

een sfeerimpressie? 

Scan de QR-code voor 

een sfeerbeeld van deze 

geweldige dag.

Familiedag2022

zaterdag 2 juli en zondag 3 juli 

Waauw, wat een feest! De familiedag van Autogroep Twente en 

Autolease Twente. In het weekend van 2 en 3 juli mochten we maar 

liefst 4.000 klanten verwelkomen in Attractiepark de Waarbeek. 

 

De familiedag is voor ons een uitgelezen kans om iets terug te doen voor 

onze klanten. We kijken terug op twee zeer geslaagde dagen. Dank aan 

alle medewerkers en klanten die er samen een onvergetelijk weekend 

van hebben gemaakt.
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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.

We merken vaak dat klanten op jaarbasis dubbele 
kosten betalen aan een overbodig lidmaatschap 
van een pechhulp verlener. 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 uw 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 

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.

Wil je graag gebruik maken  
van de “Voor elkaar” pas?
Vul online het formulier in en ontvang 
meer informatie per mail.

Scan
voor het formulier

Welke schaduw hoort bij welke auto?  
Trek een lijntje van de auto naar de juiste schaduw. 

Schaduw raadsel

Om de beurt mag je een streepje tussen twee 
stippen zeten. Heb je een vierkantje met streepjes? 
Dan heb je een kamertje. Wie aan het einde van  
het spel de meeste kamertjes heeft, wint!

Kamertje verhuren

Zin in een 

Weet jij de weg?
Je hebt net lekkere ijsjes gehaald 
maar het is erg warm. Ben jij optijd 
terug bij de auto voordat de ijsjes 
smelten? 

Sudoku

“Voor elkaar” Pas
Voorkom dubbele kosten met de  
gratis pechhulp van Autogroep Twente
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Het nieuwe tijdperk  
van Hyundai begint hier

De volgende stap in elektrisch rijden
Dit jaar is de IONIQ 5 uitgeroepen tot Auto van het 

Jaar 2022. Een primeur. Het is namelijk de eerste keer 

dat een volledig elektrische auto deze onderscheiding 

ontvangt. De IONIQ 5 dankt zijn overwinning mede 

aan de aantrekkelijke rijeigenschappen en slimme 

functionaliteiten voor (caravan)kampeerders.

De IONIQ 5 was al enorme prestatie, maar de IONIQ 6 

overtreft deze met vlag en wimpel.

Gestroomlijnd en volledig uniek
De IONIQ 6 heeft een volledig gestroomlijnd 

windtunnelmodel. Het zeer aerodynamische design 

zorgt voor een optimale rijervaring. Hyundai heeft 

gekozen voor een Sedan-ontwerp met een laag front, 

actieve luchtinlaten en een dubbele spoiler op de 

achterzijde. 

Niet alleen de buitenzijde is aantrekkelijk. Ook de 

binnenzijde is aanlokkelijk voor mensen die waarde 

hechten aan voldoende ruimte in de auto. De IONIQ 6 

biedt zowel voor- als achterin voldoende beenruimte. 

Dit maakt het een ideale auto voor lange afstanden.

Geproduceerd met gerecyclede 
materialen
De binnenruimte is gelijktijdig ontworpen 

met het exterieur. De ontwerpers hebben 

hierbij rekening gehouden met het 

gebruik van duurzame, gerecyclede 

materialen. Voor de buitenzijde is 

pigmentverf van afgedankte banden 

gebruikt. Voor de binnenzijde PET-flessen, 

biologische verf en visnetten.

Veilig en comfortabel
Naast de moderne uitstraling van de 

IONIQ 6, gaat de gloednieuwe auto  

ook mee met de huidige veiligheid-  

en comfortstandaarden. Het heeft een 

geïntegreerd, ergonomisch ontworpen 

Met ergonomisch 
ontworpen 
bedieningspaneel

bedieningspaneel dat centraal is geplaatst zodat 

het afleiding op de weg vermindert. Voor verdere 

verbetering van de veiligheid is er gekozen voor 

camera’s als zijspiegels. 

Het Hyundai logo in het stuur is vervangen door vier 

vierkantjes. Aan de hand van deze vierkantjes weet  

je als automobilist hoeveel acculading over is en of  

er wordt gewerkt met voice command.

Een tijdloos, nieuw design. Gestroomlijnd en klaar voor de weg.  
Het is zover. Bijna twee jaar nadat de Hyundai IONIQ 6 voor het eerst 
getoond zou worden in Genève, betreedt de nieuwe auto de markt. 
Veel is er nog niet bekend over de IONIQ 6, maar Hyundai heeft ons  
al een voorproefje gegeven van wat we mogen verwachten.

We moeten nog even wachten tot alle details bekend 

worden gemaakt, maar lang duurt het niet meer. 14 juli 

publiceert Hyundai alle specificaties van de IONIQ 6.  

Houd onze website in de gaten voor meer updates.

NIEUW!  
De IONIQ 6
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Maik kijkt terug op mooie jaren, maar ziet ook uit 

naar de toekomst. “Ik voorzie dat de toekomst vele 

duurzame ontwikkelingen met zich meebrengt en 

vraagt om grote veranderingen. Maar één ding weet 

ik zeker: wij zijn er klaar voor.”

Van autopoetser naar algemeen management

Op zijn vijftiende is Erwin Bolk begonnen in de 

autowereld als parttime autopoetser. Kort daarna 

is hij begonnen als auto-opknapper, waarna hij 

ingeruilde occasions ging verhandelen. Zodoende  

kon hij zijn studie en vrije tijd bekostigen.  

 

Na het behalen van zijn studie ‘Small Business  

Retail Management’ werd hij verkoopadviseur.  

Hij groeide door tot senior-verkoper en werd 

uiteindelijk bedrijfsleider. 

“Na een kop koffie met Gerben en Jorrit heb ik in  

2015 de overstap gemaakt naar Autogroep Twente. 

Hoewel het niet mijn bedoeling was per direct 

aan een andere carrière te beginnen binnen de 

automotive, had ik er zo’n goed gevoel bij dat ik  

de uitdaging ben aangegaan.” vertelt Erwin. “Ik ben 

nog steeds trots op deze keuze.”

Erwin ziet Autogroep Twente als een innovatief en 

actief mobiliteitsbedrijf, dat kansen in de markt ziet. 

“Samen met ons gepassioneerde en leuke team 

van hardwerkende collega’s zorgen we voor een 

gemoedelijke sfeer op de werkvloer. Samen streven 

we naar het volledig ontzorgen van onze klant.” 

Van bijbaan tot bedrijfsleider

Jorrit Holtkamp is handelaar in hart en nieren.  

Sinds zijn vijftiende is hij werkzaam in de 

autobranche. Hij is begonnen bij BMW Smudde. 

Auto’s poetsen buiten schooltijd. Na het afronden  

van zijn opleiding is hij begonnen als autoverkoper. 

Jorrit vertelt: “Gerben heeft me in 2008 benaderd  

voor een baan als verkoper bij Autogroep Twente. 

Ik ben deze uitdaging met veel enthousiasme 

aangegaan. Ik ben hierbij begonnen in ons filiaal 

in Harbrinkhoek en ben daar doorgegroeid tot 

bedrijfsleider. In 2013 zijn we overgegaan naar ons 

nieuwe pand aan de Holtersweg 101 in Hengelo. 

Hierdoor hebben wij ons succes verder kunnen 

uitbouwen.”

Sinds 2018 houdt Jorrit zich bezig met inkoop in 

Europa en de Duitse vestiging. “Vraag en aanbod 

bij elkaar brengen is waar ik mij op richt, daarmee 

zorgen we voor een aantrekkelijk aanbod voor 

onze klanten”.  In het autobedrijf richt Jorrit zich 

op de daadwerkelijke in- en verkoop. Erwin richt 

zich meer op het optimaliseren van financiële en 

organisatorische processen. Samen zijn ze met 

Gerben Lesscher aandeelhouder bij het autobedrijf.

Zodoende is hij inmiddels al 10 jaar werkzaam 

binnen Autolease Twente. Sinds 2018 is hij voor 50% 

aandeelhouder van de leasetak van Autogroep Twente. 

“Ik heb de dagelijkse leiding bij Autolease Twente en 

onze Duitse vestiging ALM Leasing. Door de jaren heen 

hebben we een sterk, ambitieus team gevormd, dat het 

verschil maakt door maatwerk te leveren. We hebben 

namelijk alle leasevormen in huis, die ervoor zorgen 

dat we een leasevloot van ruim 2.000 leasecontracten 

in Twente hebben rijden. Naast autolease hebben we 

tegenwoordig ook Autohuur Twente, met een huurvloot 

van ruim 200 auto’s en bussen, waardoor we elke klant 

van dienst kunnen zijn.”

Van jonge entrepreneur naar lease-leider 

Geboren tussen de auto’s en met een grote passie 

voor het vak is één ding zeker: Maik Jansen kent de 

automarkt als geen ander. Op jonge leeftijd werkte 

hij mee in het autobedrijf van zijn familie. Zo heeft hij 

onze directeur Gerben Lesscher leren kennen. “Beter 

nog,” stelt Maik, “ik verkocht hem op zeer jonge leeftijd 

al auto’s met mijn vader en broers!”

Na een studie bedrijfskunde aan de IVA Driebergen 

maakte Maik van zijn passie zijn beroep. In 2012 

kwam hij weer in contact met Gerben en kon hij 

meteen aan de slag bij Autolease Twente.

‘‘Wij zijn 
er klaar voor’’

Al jaren is Gerben Lesscher algemeen directeur van Autogroep Twente. Dat zal 
ook wel even zo blijven. Toch is het tijd dat de opvolging van het familiebedrijf 
ook voor de toekomst wordt verzekerd. In dit artikel stellen wij graag aan jullie 
de aandeelhouders voor.

Het management  
van Autogroep Twente  
gaat veranderen
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Hyundai-rijder derde in titelstrijd  
Bob de Jong naar verhitte 3e plaats in 
Vechtdal Rally 
 
In en rond Hardenberg werd in de derde 
ronde van het Open Nederlands Rally 
Kampioenschap tijdens de Vechtdal Rally 
letterlijk en figuurlijk een verhitte strijd 
uitgevoerd door de kanshebbers op de 
titel. Regerend kampioen Bob de Jong was 
tevreden met de derde plaats, maar de 
Hyundai-rijder realiseert zich ook dat er 
nog een lange weg te gaan is om zijn derde 
opeenvolgende titel veilig te stellen. 

Winnaar Hyandai Excellent Dealer 2022! 
 
Autogroep Twente is onderscheiden met de Hyundai Excellent Dealer Award 2022. 
We mogen ons een jaar lang de beste Hyundai-dealer van Nederland noemen! 

De Hyundai Excellent Dealer Award is een tastbare erkenning en blijk van waardering voor de uitstekende 
prestaties die een Hyundai-dealer - gemeten over een heel kalenderjaar - heeft geleverd. 

Autogroep Twente ontvangt de onderscheiding omdat het heeft bewezen aan de strenge eisen van het hoogste 
kwaliteitsniveau binnen de Hyundai-organisatie te voldoen. De Hyundai Excellent Dealer Award is de hoogste 
onderscheiding die een Hyundai-dealer in Nederland kan behalen.

De IONIQ 5 uitgeroepen tot  
ANWB Trekauto van 
het jaar 2022 
 
Wederom in 2022 is de 
allerbeste caravantrekker 
van Nederland een Hyundai. 
De IONIQ 5 is uitgeroepen  
tot ANWB Trekauto van het 
jaar 2022.

Excellent Dealer 2022

Winnaar 

Foto: Marije van der Vliet

Kort nieuws

Hoera een nieuwe website  
voor Autolease Twente

Na een drukke periode van bouwen en testen ging 
in juni de website voor Auolease Twente live! Deze is 
volledig in een nieuw jasje gestoken zodat wij jou zo 
goed mogelijk van dienst kunnen zijn. 
 

Ontdek het via  
www.autoleasetwente.nl  
of scan de QR code! 

NIEUWE  

WEBSITE 

ONLINE! 

Autogroep Twente 25 jaar 
Hyundai dealer 
 
Autogroep Twente is tijdens de 
Familiedag gehuldigd voor het  
25-jarig jubileum van het 
dealerschap. Daarmee is AGT 
inmiddels één van de oudste 
Hyundai dealers in het netwerk. 
Vanuit Hyundai was de directie  
van Hyundai Motor Nederland 
aanwezig voor de huldiging.

Autogroep Twente in zee met X-Bus 
 
Autogroep Twente zal bij de introductie eind dit jaar dealer zijn  
van het Duitse X-bus. Dit is een modulair opbouwbare auto die  
je in een uurtje kan omtoveren van bijvoorbeeld bestelwagen  
naar camper. De auto is voor 95% recyclebaar en geschikt voor 
zowel de particulier als zakelijk gebruik. In een later nummer  
zullen we dieper in gaan op de details van de X-Bus.

25 jaar  
dealer van 
Hyundai!

Kilometervreter ingeruild 
 
Vorig jaar haalde heer de Schouwer 
de klokje rond rubriek met zijn IX35 
met ruim 550.000 kilometer. De 
grote zware diesel was mede nodig 
voor het trekken van de caravan. Dit 
is niet meer nodig en onlangs is deze 
dan ook ingeruild voor een zuinige 
Kona hybride. De kentekenradar 
laat ons zien dat de IX35 inmiddels 
geëxporteerd is en aan zijn 2e jeugd 
in het buitenland begonnen is.
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Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een  

geautomatiseerd gegevensbestand of  
openbaar worden gemaakt, op welke wijze  

dan ook, zonder voorafgaande  
toestemming van Autogroep Twente.

Aansprakelijkheid 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

ColofonVacatures
Kom jij werken bij Autogroep Twente?
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 
op www.autogroeptwente.nl/solliciteren of stuur 
een open sollicitatie naar 
marketing@autogroeptwente.nl. 

Voor onze 3 vestigingen zijn wij op dit moment 
op zoek naar:
•   Eerste autotechnicus
•   Aftersalesmanager BBL
•   Tweede Autotechnicus
•   BBL Autotechnicus
•   BBL eerste schadehersteller 
•   Autopoetser
•   Interieurverzorger

Wil jij ook onderdeel worden 
van team #Autogroeptwente?
Bekijk alle vacatures op 
www.autogroeptwente.nl/solliciteren 
of scan de QR code hiernaast! Bedankt  

& graag  
tot ziens bij 
Autogroep 
Twente!
Wij hebben het magazine met veel 
plezier gemaakt en hopen dat jij hem 
met net zoveel plezier hebt gelezen. 

Scan
voor meer info
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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

HOOFDVESTIGING AUTOLEASE TWENTE /  

HOOFDVESTIGING AUTOHUUR TWENTE  

Vosboerweg 5 | 7556 BT Hengelo

T.  Autolease  074 - 20 20 111 

T.  Autohuur  074 - 20 20 110

SERVICE LOCATIE AUTOLEASE TWENTE

Vosboerweg 16 | 7556 BT Hengelo

T. 074 - 20 20 111

AUTOLEASETWENTE.NL

Autolease
Twente

AUTOGROEPTWENTE.NL


