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Danny Makkelie kiest voor
Volkswagen Tiguan bij Ames
 Net als velen valt ook de bekende scheidsrechter 
Danny Makkelie voor de populaire Volkswagen 
Tiguan. Uit handen van Robin Hardenbol van 
Ames Autobedrijf ontving hij de sleutels van zijn 
gloednieuwe Tiguan. Bij Amega hebben we een 
groot assortiment aan SUV’s. Op pagina 8 hebben 
we ze voor u op een rijtje gezet. Welk model prik-
kelt uw zintuigen?

Komt u de ŠKODA 
SCALA proeven? 
Een nieuwe naam, nieuwe technologie 
en een nieuwe persoonlijkheid: met 
de SCALA breidt ŠKODA zijn aan-
wezigheid in het populaire compacte 
segment uit. Alle uitvoeringen van de 
SCALA zijn het proeven meer dan 
waard. Vanaf de introductie op 18 mei 
2019 is de SCALA in de showroom 
van Ames ŠKODA Centrum te bewon-
deren. U bent van harte welkom! 

> zie pagina 11

De verrukkelijke
smaken van Amega

Volkswagen T-Cross
een SUV om van te 
smullen

Op zaterdag 16 maart heeft Ames 
Autobedrijf met ruim honderd geïn-
teresseerden de Volkswagen T- Cross 
feestelijk onthuld tijdens het Preview 
Event. De reacties waren om te smul-
len. En er is goed nieuws want vanaf 
deze week is de T-Cross leverbaar en 
in de showroom van Ames Autobedrijf 
te bewonderen. 
> zie pagina 3

Tweede paasdag open

Op tweede paasdag (maandag 22 april) 
zijn alle dealervestigingen van Amega 
geopend. Kom langs en proef de ver-
schillende smaken van onze merken en 
modellen… en natuurlijk onze paasei-
eren. U bent van harte welkom tussen 
10.00 – 17.00 uur.

Voor welke nieuwe
smaak gaat u? 
Bij Amega dienen zich weer nieuwe 
smaken aan. Ware smaakmakers met 
een unieke verschijning of met zeer 
bijzondere innovatieve snufjes. Som-
mige kunt u al snel proeven en an-
dere laten nog even op zich wachten. 
U leest op pagina 13 wat er allemaal 
nieuw is en wat u kunt verwachten. 

Motorcoureur Mirjam Pol 
tweede bij Dakar 2019 

“Voor elke smaak
hebben wij iets in huis”

Met dealerschappen van de merken 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA 
(AMES), Opel (Van Mill), Volvo 
(SvensCar) en Hyundai (H-Point) is er 
bij Amega voor ieder wat wils! 
Of je nu groot, klein, luxe, nieuw, ge-

bruikt, zuinig, elektrisch, exclusief, 
sportief of in een SUV wilt rijden. 
Ontdek in deze krant de verrukkelijke 
smaken van Amega en alle andere (cu-
linaire) verrassingen!

Als betrokken organisatie hoort 
sponsoring er voor Amega bij, zoals 
sponsoring van de succesvolle Neder-
landse motorcoureur Mirjam Pol. Een 
dame die van aanpakken weet en daar 
houden wij van bij Amega. Ze werd 

tweede in het damesklassement van 
de Dakar 2019. Tijd voor een exclusief 
interview.

> zie pagina 19

Tijdens een levendig gesprek met va-
der en zoon Rob en Ben van der Valk 
en vader en zoon Leen en Reinier de 
Koning van Amega gaat het over de 

(onderlinge) samenwerking en de 
raakvlakken tussen de twee bedrijven. 
U vindt het interview op pagina 10. 

Wij zijn op zoek naar
smaakmakers! 
Amega groeit en daarom zijn wij 
op zoek naar enthousiaste collega’s. 
Werken bij Amega is werken bij een 
stabiele, klantgerichte en groeiende 
organisatie. Heb jij passie voor mobili-
teit en ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Groei met ons mee! 

> zie pagina 5

De smaken van Amega
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Sales Outlet Sliedrecht

Een palet aan smaken tegen
aantrekkelijke prijzen
Bent u op zoek naar een scherp ge-
prijsde auto van een gerenommeerd 
merk? Sales Outlet Sliedrecht van 
Ames heeft een enorme keuze uit 
nieuwe en jong-gebruikte kwaliteits-

auto’s met hoge kortingen. Boven-
dien behoort voordelig privé, zake-
lijk of fi nancial lease bij Sales Outlet 
Sliedrecht eveneens tot de mogelijk-
heden. We vragen Sander van Koot-

en, verkoopadviseur, om meer over 
dit concept te vertellen. 

“In de showroom zijn merken zoals 
Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen en 
Volkswagen Bedrijfswagens aanwe-
zig en de gewilde modellen zijn stuk 
voor stuk aantrekkelijk geprijsd. Voor 
ieder wensenpakket is er een auto be-
schikbaar. Alle auto’s zijn uit voorraad 
leverbaar en daardoor direct rijklaar,” 
vertelt Sander met trots. 

Sales Outlet Sliedrecht werkt met het 
Beter dan Nieuw-label. Sander licht dit 
toe: “Een Beter dan Nieuw-auto is een 
gunstig geprijsde auto die altijd jonger 

is dan twee jaar met maximaal 30.000 
km op de teller. De auto’s hebben alle 
voordelen van een nieuwe auto, maar 
dan tegen een veel lagere prijs. De 
auto’s vallen daarnaast altijd binnen de 
fabrieksgarantie. U heeft alle zekerhe-
den van een technisch goede auto. Met 
de bijgeleverde mobiliteitsgarantie 
kunt u 24 uur per dag in bijna heel Eu-
ropa rekenen op gratis hulpverlening 
bij pech en/of schade.” 

Bent u benieuwd naar het smakenpalet 
tegen aantrekkelijke prijzen van Sales 
Outlet Sliedrecht? Neem dan gerust 
contact op of kom langs in de show-
room. U bent van harte welkom. 

BREAKING NEWS
Occasion paasshow

Vrijdag 19 april, Zaterdag 20 april
en Maandag 22 april

Occasion paasshow
Vrijdag 19 april, Zaterdag 20 april

Occasion paasshow
Vrijdag 19 april, Zaterdag 20 april

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde modellen kunnen 
afwijken van aangeboden modellen.

Paasprijs € 16.495 Paasprijs € 11.495

Paasprijs € 13.995
Paasprijs € 19.995

BOUW-
JAAR 
2018Van € 22.275

Voor € 17.495

Volkswagen Polo
Van € 14.518
Voor € 12.495

Volkswagen up!

Van € 19.342
Voor € 14.995

Škoda Fabia CombiVolkswagen Golf
Van € 27.600
Voor € 21.495

2e paasdag
geopend van 

10.00 - 17.00 uur

www.ames.nl   078 - 648 42 01

Langeweg 350
3331 LG Zwijndrecht

Sportlaan 301
3364 DK Sliedrecht

Bij aanschaf in het paasweekend:
Dinercheque t.w.v. € 100

€ 500 € 1000 € 1500
Financial 

lease rente 
6,9%

3,99%

Paaspremies op geselecteerde occasions

JAAR 
2018

Sander van Kooten - verkoopadviseur 
Ames Sales Outlet Sliedrecht

Coen Bel - bedrijfsleider Ames Sales 
Outlet Sliedrecht
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De vanafprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten. Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,9 en 5,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 109 en 115. Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen 
mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode. Vraag jouw dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou gewenste voertuig. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Een auto net zo veelzijdig als jouw leven. 
Uniek, niet in een hokje te plaatsen en kleurrijk als geen ander. Word verliefd op de auto die, als iedereen rechtdoor gaat, 
samen met jou rechts afslaat. De nieuwe Volkswagen T-Cross is nu bestelbaar vanaf € 22.620. 

Voor meer informatie ben je van harte welkom bij ons in de showroom!

 De nieuwe T-Cross.
I am more than one thing.

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht (occasions), 
Ridderkerk, Sliedrecht, Oud-Beijerland en ’s Gravendeel (servicevestiging)
Telefoonnummer 078 - 64 84 201
www.ames.nl www.volkswagenkortingsactie.nl

Volkswagen T-Cross; een SUV om 
van te smullen
Op zaterdag 16 maart heeft Ames 
Autobedrijf met ruim honderd 
geïnteresseerden de Volkswagen  
T-Cross feestelijk onthuld tijdens 
het Preview Event. Gedurende dit 
event was het mogelijk om, naast de 
smakelijke hapjes en drankjes, al-
vast te proeven aan deze onderschei-
dende nieuwe SUV van Volkswagen. 
De reacties waren om te smullen.  

En er is goed nieuws want vanaf deze 
week is de T-Cross leverbaar en in de 
showroom van Ames Autobedrijf te 
bewonderen. De T-Cross is gebaseerd 
op de VW Polo maar dan 54 mm lan-

ger. De auto biedt veel ruimte en high-
tech technologie. De T-Cross kan in-
dien gewenst geheel op smaak worden 
gebracht door verschillende uitvoe-
ringen en stylingsmogelijkheden. Een 
uitgesproken smaak? Stel naar harten-
lust uw eigen ingrediënten samen. 

Zelfverzekerde design
De T-Cross onderscheidt zich door 
zijn zelfverzekerde design. Hij heeft 
een scherp gesneden front met in de 
grille geïntegreerde, vlakke koplampu-
nits. Dit maakt de familieband met de 
andere SUV’s van Volkswagen direct 
duidelijk. Er zijn speciale designpak-

ketten leverbaar met onder meer een 
3D-afwerking van de dashboardpane-
len, two-tone stoelbekleding en speci-
aal op elkaar afgestemde buitenspie-
gels en velgen. 

Volop ruimte en 
een perfecte zit
Naast zijn onderscheidende looks 
biedt de compacte SUV volop ruimte 
en een perfecte zit. In het interieur van 
de nieuwe T-Cross waant u zich in een 
klasse groter. Het interieur biedt name-
lijk volop ruimte voor maximaal vijf 
personen. Het geheim: de wielbasis van 
2,56 meter. De inhoud van de bagage-

ruimte varieert dankzij de verschuif-
bare achterbank van 385-455 liter. Met 
een neergeklapte achterbank bedraagt 
het volume zelfs 1.281 liter. De ach-
terbank is over 14 cm te verschuiven 
voor extra beenruimte of juist meer 
laadvolume. Verder is het (over)zicht 
voor alle inzittenden uitstekend dank-
zij de hoge zitpositie (60 cm boven het 
wegdek voorin, 65 cm achterin).
 
Maximale veiligheid
Zoals u gewend bent van Volkswagen 
beschikt ook de T-Cross over veilig-
heidssystemen uit de premium-klasse 
en behoort daarmee tot de veiligste 
modellen in zijn segment. Om het risi-
co van aanrijdingen te verminderen en 
tegelijkertijd het comfortniveau te ver-
hogen, is hij standaard uitgevoerd met 
Front Assist met voetgangersherken-
ning, City Emergency Braking, Lane 
Assist en Hill Hold assist. Daarnaast 
zijn er nog interessante opties zoals 
de proactieve inzittendenbescherming 
en de rijbaanwisselassistent met dode-
hoekdetectie inclusief de uitparkeeras-
sistent.

Keuze uit vijf Volkswagen 
SUV-modellen 
De Volkswagen SUV-modellen wor-
den dus na de successen van de T-Roc, 
de Tiguan, de Tiguan Allspace en  
Touareg nu uitgebreid met de T-Cross. 
De nieuweling is leverbaar in drie uit-
voeringen. De hippe Design-Line met 
onder andere meer kleur in het interi-

eur is er voor iedereen met een uitge-
sproken smaak. 

Op basis van alle ingrediënten belooft 
de Volkswagen T-Cross weer een zeer 
succesvol SUV-model te worden. 
Komt u hem keuren? U bent van harte 
welkom in één van onze Ames show-
rooms om een PROEFrit te maken. 

Ames Autobedrijf
T. 078 - 6484201
I.  www.ames.nl

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, 
Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, 
Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel

Na alle berichten over exorbitante bonussen en gouden handdrukken 

voor topmanagers, lijkt het einde van de graaicultuur nog niet in 

zicht. Integendeel. Eindelijk krijgen ook ZZP’ers en MKB’ers volop 

mogelijkheden zichzelf te verrijken met een bonussen tot ruim 

¤ 10.000. Want tijdens de Vriendenprijs Weken is het wel heel erg 

lekker binnenlopen. Kom daarom vandaag nog bij ons langs, want de 

Vriendenprijs Weken zijn sneller voorbij dan u denkt. Of bereken direct 

uw bonus op volkswagen.nl/goudenhanddruk.

Royale bonussen van Royale bonussen van 
ruim ¤ 10.000 voor ruim ¤ 10.000 voor 
zzp’ers en mkb’ers zzp’ers en mkb’ers 
aan de orde van de dag.aan de orde van de dag.

door onze verslaggever

Voordeel 
van ruim

€ 10.000
op de 

Transporter

Voordeel van ruim€ 5.000op de Crafter

Voordeel van ruim€ 7.000op de Caddy

Bedrijfswagens

Genoemde prijzen zijn excl. BTW/BPM. Alle aanbiedingen zijn geldig van 4 september t/m 2 november 2014. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk op www.vwbedrijfswagens.nl voor de exacte voorwaarden. 

Loop binnen tijdens de Vriendenprijs Weken.

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht, Telefoon: 078 - 6143322
Wolweverstraat 2, Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 483666
Prinses Irenestraat 7, Oud Beijerland, Telefoon: 0186 - 614466
Stationsweg 70, Sliedrecht, Telefoon: 0184 - 416500
Mijlweg 65, ’s Gravendeel, Telefoon: 078 - 6732800
Ames.nl  |  info@ames.nl

Manager Volkswagen
Reinier de Koning

Om te smu en!

De introductie van 
de Volkswagen 
T-Cross 
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Voor (leerling) monteurs hebben wij een Technisch 

Ontwikkel Programma (TOP) opgezet waarin je wordt 

opgeleid tot eerste autotechnicus / technisch specialist 

die alles weet van diverse reparaties, onderhoud, 

multi-media systemen en diagnoses  stellen. 

Door onze trainingen in combinatie met persoonlijke 

begeleiding helpen we jou om je diploma te behalen.

TOP Monteur worden?
Het kan bij Amega!

Ben jij enthousiast geworden en wil jij bij ons aan de slag als (leerling) 

monteur of wil je eerst nog meer informatie? Laat het ons dan weten!

 www.werkenbijamega.nl

 078-6322211

� 06-51465628

Amega: gegarandeerd de beste leerschool!

Frisse
neus

Lage onderhoudsprijzen. 100% Volkswagen.Lage onderhoudsprijzen. 100% Volkswagen.

De voordelen van
Economy Service
 Altijd lage onderhoudsprijzen

  2 jaar garantie op onderdelen
 en uitgevoerde werkzaamheden

  Gratis pechhulp binnen Europa 

  Altijd gebruik van originele 
 onderdelen

 Gratis APK bij onderhoud

  Gekwalificeerde 
 Volkswagen monteurs

inclusief geurbehandeling en BTW

voor €99

Airco
onderhoud

Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht. Tel. 078 - 614 33 22
Wolweverstraat 2, Ridderkerk. Tel. 0180 - 48 36 66
Pr. Irenestraat 7, Oud-Beijerland. Tel. 0186 - 61 44 66
Sportlaan 301, Sliedrecht. Tel. 0184 - 41 65 00 (Servicevestiging)
Mijlweg 65, ,s-Gravendeel. Tel. 078 - 673 28 00 (Servicevestiging)
Langeweg 350, Zwijndrecht. Tel. 078 - 612 67 55 (Servicevestiging / Occasions)
www.ames.nl

Wij vinden het opleiden van (leerling) monteurs  belangrijk, 

zo belangrijk dat we een uniek TOP opleidingsplan hebben 

ontwikkeld om jou alle kneepjes van het vak te leren! Hierdoor behaal 

je niet alleen sneller en makkelijker jouw diploma, je profiteert ook 

van alle extra kennis die je opdoet tijdens de trainingen van onze 

ervaren specialisten. Je kunt persoonlijke begeleiding verwachten van 

jouw leermeester die je ondersteunt tijdens jouw gehele opleiding. 

Ervaar nu bij Amega hoe werken en leren perfect samen gaan!

Join the team! 



April 2019 Amegazine 5

Amega groeit, groei jij met ons mee?

Wij zijn op zoek naar smaakmakers!
Bij Amega krijgen niet alleen de 
klanten, maar ook de medewerkers 
de aandacht die ze verdienen. Een 
vriendelijke en informele werkom-
geving met goede onderlinge ver-
houdingen past in de familiecultuur 
van Amega.

Werken moet leuk zijn 
Binnen Amega is veel aandacht voor 
de individuele medewerker. Dat zie je 
aan de lange dienstverbanden, de ver-
schillende doorgroeimogelijkheden en 
de trainingen op maat. Iedereen speelt 
een belangrijke rol in de organisatie. 

Bij Amega draait het vooral om de 
mensen die er werken. Of je nu auto’s 
verkoopt, de administratie verzorgt, 
auto’s poetst of auto’s repareert. 

Alle prestaties van onze medewerkers 
samen vormen het succes van de orga-
nisatie. Omdat we nog verder komen 
als we het samen doen, moedigen wij 
onze medewerkers aan elkaar te hel-
pen en mee te denken. Heb je ambitie 
om door te groeien? Ook dan is Amega 
het juiste bedrijf voor jou. Vanwege de 
grootte van de organisatie zijn er bij 
ons namelijk volop doorgroeimoge-
lijkheden.

Trainingen
Om het beste uit de medewerkers te 
halen, worden er bij Amega ook ver-
schillende trainingen gegeven. Wij 
vinden het opleiden van onze mede-

werkers belangrijk en bieden de mo-
gelijkheid om praktijkervaring op te 
doen. Iedere nieuwe medewerker volgt 

het inwerktraject ‘Ik werk bij Amega’ 
waarvan een kennismakingslunch met 
de directie onderdeel uitmaakt. 

We zijn zuinig op onze mensen en 
doen er alles aan om iedereen met veel 
plezier naar het werk te laten komen. 
Bij Amega wordt er niet alleen hard 
gewerkt, maar ook plezier gemaakt.

Werken bij Amega is werken bij een 
stabiele, klantgerichte en groeiende 
organisatie. Heb jij passie voor mo-
biliteit en ben je op zoek naar een 
nieuwe uitdaging? Groei met ons 
mee!
Wil je eerst nog meer informatie? 
Laat het ons dan weten.

“Mijn werkdagen zijn heel afwis-
selend en er heerst binnen het 
bedrijf een gezellige sfeer. Je krijgt 
bovendien volop kansen om door 
te groeien binnen Amega. Ik ben 
begonnen als junior calculator 
en ben nu werkzaam als assistent 
bedrijfsleider.” 

Sander - Assistent bedrijfsleider  
Schadenet Ames

“Elke dag ga ik weer met plezier 
naar mijn werk. We nemen echt 
de tijd om de klant te helpen en 
werken met een heel leuk team. 
De sfeer op de afdeling is goed, 
daarom werken mijn collega’s en ik 
er al een lange tijd.” 

Linda – telefoniste bij Amega

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging 
en ben via de Banendag in aanraking 
gekomen met Amega. Als autotech-
nicus leer ik elke dag weer nieuwe 
dingen en dat geeft me energie.” 

Lennard - Autotechnicus 
Ames Autobedrijf

“Ik ben als stagiaire begonnen en 
werk nu alweer 7 jaar met veel ple-
zier bij Amega. Het is leuk om met 
auto’s te werken, maar het is vooral 
leuk om bij Amega te werken. Je 
krijgt de kans om veel te leren en 
de ruimte om te groeien.” 

Demi - medewerker 
verkoopadministratie Ames

 www.werkenbijamega.nl
 078-6322211
�    06-51465628
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Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,2-9,3; km/liter 10,8-23,8; CO2 gr/km 109-242. Acties geldig tot en met 30-04-2019. Prijzen excl. btw/bpm en 
kosten rijklaar maken. 5 jaar 1,99% fi nanciering betreft een niet doorlopend zakelijk krediet aangeboden door Opel Financial Services (OFS), handelsnaam van Opel 
Finance N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). OFS behoudt het eigendom van de auto tot het krediet inclusief de rente is terugbetaald. Maximaal 
te fi nancieren bedrag is € 15.000 op de Combo en € 20.000 op de Vivaro en Movano. Het minimaal te fi nancieren bedrag is € 3.000. Financiering onder voorbehoud 
van goedkeuring, toetsing bij het BKR te Tiel. In uitzonderlijke gevallen kan een hogere aanbetaling gevraagd worden voor acceptatie van de fi nanciering. Kijk voor 
fi nancierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

T/M 30 APRIL 
BESTELWAGEN 
BESTELDAGEN 
BIJ VAN MILL

FINANCIEREN TEGEN 1,99% RENTE

GRATIS UPGRADES TOT € 5.500

OPEL MOVANO

€ 22.199
VANAF

DE NIEUWE OPEL COMBO

€ 13.899
VANAF

OPEL VIVARO

€ 18.699
VANAF

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill-opel.nl

U wilt graag met de auto op vakantie, maar u heeft te weinig ruimte in uw auto. AA 
Rental heeft een ruim aanbod auto’s welke perfect geschikt zijn voor uw vakantie. 
Bovendien profiteert u in de schoolvakanties ook nog eens van extra korting en 
extra vrije kilometers!

www.aarental.nl | info@aarental.nl

Ruimere auto voor de 
vakantie nodig?

Opel en Van Mill 
in de prijzen

Een goede start bij Van Mill. Dick de Bruin, 
manager Opel Bedrijfswagens is begin dit jaar 
uitgeroepen tot ‘Salesman of the year 2018’. 
Het is niet de eerste keer dat Dick in de prijzen 
valt. Vorig jaar won hij deze prestigieuze prijs 
ook al. Daarnaast is de Opel Combo ‘Interna-
tional Van of the Year’ geworden. We spreken 
Dick over al deze leuke ontwikkelingen. 

Als eerste vragen we naar de titel ‘Salesman of 
the year’. Dick begint enthousiast te vertellen: 
“Het is een titel van Opel Nederland die richt zich 
op de zakelijke kant: de bedrijfswagens. Opel  
Nederland beoordeelt resultaten op het gebied 
van klanttevredenheid, kennis van zaken en het 
aantal verkochte bedrijfswagens. Voor mij is het 
winnen van deze titel een stuk erkenning. De col-
lega’s en de klanten zijn daarin erg belangrijk ge-
weest. Zonder hen was het niet gelukt.” 

International Van of the Year
Naast het winnen van de titel ‘Salesman of the 

year’ door Dick is ook de Opel Combo in de prij-
zen gevallen. “Deze bestelwagen behoort zoge-
zegd tot het kleine segment. De Opel Combo is 
door in totaal 25 onafhankelijke specialisten uit 
heel Europa benoemd tot ‘International Van of the 
Year 2019’. Rijgedrag, alle systemen en de ruimte 
werden op de proef gesteld en de Opel Combo 
kwam als winnaar uit de bus,” aldus Dick.

Kers op de taart
Beide prijzen zijn een geweldige bron van trots. 
Dick vertelt verder: “In 2012 zijn wij gestart 
met Opel Bedrijfswagens. We zijn nu na 6 jaar 
doorgedrongen tot de top 5 grootste dealers van 
Nederland. We zijn gegroeid naar een belangrijke 
partner van de importeur en zakelijke klanten bij-
voorbeeld leasemaatschappijen. Daarbij is onze 
service eveneens volledig afgestemd op de klant. 
De prijs is een mooie bevestiging dat we op de 
goede weg zijn. Het is een soort kers op de taart 
voor alle inspanningen die we leveren.”

Dick de Bruin is voor de 
tweede keer verkozen tot 
Salesman of the Year
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MYOPEL APK € 19 ALL-IN!

LAAT UW OPEL KEUREN 
WAAR ZE ’M HET BESTE 
KENNEN.

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill-opel.nl

Wie heeft er nou meer verstand van uw Opel dan de Opel dealer? Die weet 
precies hoe Opels in elkaar zitten en waar je op moet letten. Dus ook voor 
de APK van uw geliefde Opel komt u het liefst naar ons. Normaal kost 
een APK € 29 all-in, voor myOpel leden geldt de speciale prijs van € 19 
all-in. Alle prijzen zijn inclusief afmeldkosten en eventuele roet- of 
viergasmeting, zonder bijkomende kosten. U kunt ons bellen voor 
een afspraak of u maakt die heel makkelijk op myOpel.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km 5,6-4,0; km/liter 17,9-25,0; CO2 gr/km 127-104.
Genoemde prijs is de consumentenadviesprijs. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. *De rijklaarprijs van € 19.999 betreft de Selection uitvoering, deze is niet verkrijgbaar als automaat.

Geniet van het goede leven.
Met zijn stoere SUV design, toonaangevende innovaties en enorme veelzijdigheid is de Crossland X onweerstaanbaar. 
En vanwege o.a. zijn veiligheid is de Crossland X verkozen tot beste gezinsauto van Nederland! U rijdt ‘m al vanaf € 19.999. 
En tijdelijk upgrade u uw Crossland X voor slechts € 120 naar een automaat t.w.v. € 2.000. Kom de Crossland X 
bewonderen of laat u verrassen tijdens een uitgebreide proefrit.

• Grote bagageruimte tot 1.255 liter
• Hoge zitpositie, gemakkelijke instap
• Veiligste auto in zijn klasse volgens Euro NCAP
• Verkozen tot beste gezinsauto van Nederland

Opel

CROSSLAND
Rijklaar vanaf

€ 19.999*

CROSSLAND X
AUTOMAAT 
UPGRADE!

Upgrade nu uw 
nieuwe Crossland X 
naar automaat 
voor € 120.

EURO

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill-opel.nl

Opel Crossland X:
gezinsauto van het jaar
Het is feest bij Van Mill. Opel bestaat 120 jaar 
en dit wordt gevierd met een heleboel acties. 
En als uitsmijter is de Opel Crossland X ook 
nog verkozen tot gezinsauto van het jaar 2019. 

Dat deze titel naar de Opel Crossland X gaat is 
niet voor niets. Deze CUV (Crossover Utility 
Vehicle) is ruim en veelzijdig. Het biedt aantrek-
kelijke innovaties die dagelijkse ritten veiliger, 
comfortabeler en makkelijker maken. De Opel 
Crossland X is vooral toegespitst op het leven in 
en rond stedelijk gebied. Dankzij zijn grote baga-
geruimte en comfort is de Crossland X eveneens 
geschikt voor langere reizen. 

Nieuwste technologie 
De Crossland X is uitgerust met de nieuwste tech-
nologie waaronder topinfotainment en een groot 
aantal assistentiesystemen. De robuuste auto 
heeft zoals gewoonlijk bij Opel topconnectiviteit 
dankzij Opel OnStar met een geïntegreerde WiFi 
Hotspot. 

Interieur
Naast de nieuwste technologie overtuigt De Opel 
Crossland X ook met zijn functionele en comfor-
tabele interieur. De achterbank is over 15 centi-
meter in lengterichting verschuifbaar, zodat er 
keuze is voor meer beenruimte achterin of juist 
meer bagageruimte. Zowel de bestuurder als de 
passagier kunnen voorin kunnen plaatsnemen 
op de meermaals onderscheiden ergonomische 
AGR-gecertificeerde stoelen. 
Benieuwd naar deze veelzijdig auto? Maak dan 
een PROEFrit en ontdek direct de acties rondom 
het 120-jarig bestaan van Opel. 

Van Mill Dordrecht
Mijlweg 31
3316 Be Dordrecht
T. 078 - 613 2155

I. www.vanmill.nl 

Van Mill Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
4204 XW Gorinchem
T. 0183 - 645 800

Maak � n PROEFrit

Directeur Rick Kennedie (links) en Manager Opel 
Bedrijfswagens Dick de Bruin van Van Mill
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De SUV’s en Crossovers 
van Amega

Volkswagen T-Cross  
vanaf € 22.621

Volkswagen Touareg  
vanaf € 81.125

Opel Crossland X  
vanaf € 19.999

Volkswagen T-Roc  
vanaf € 26.986

Audi Q8  
vanaf € 103.310

Audi Q2  
vanaf € 32.820

Škoda Kodiaq  
vanaf € 34.690

Opel Grandland X  
vanaf € 30.995

Volkswagen Tiguan  
vanaf € 34.080

Audi Q7  
vanaf € 89.160

Škoda Kamiq  
prijs n.n.b.

Volvo XC60  
vanaf € 61.495

Škoda Karoq  
vanaf € 28.990

Hyundai Santa Fe  
prijs n.n.b.

SEAT Tarraco  
vanaf € 37.950

Hyundai Tucson  
vanaf € 30.995 SEAT Ateca  

vanaf € 20.650

SEAT Arona  
vanaf € 19.800

Audi Q3  
vanaf € 44.220

Volvo XC40  
vanaf € 40.975

Bij Amega hebben we een groot assortiment aan SUV’s en Crossovers. We zetten ze voor u op een rijtje. Welk model 
prikkelt uw zintuigen?

Volkswagen Tiguan 
Allspace vanaf € 40.056

Audi Q5  
vanaf € 64.280

Voor fi jnproevers!

Volvo XC90  
vanaf € 82.995

Hyundai Kona  
vanaf € 20.495

Opel Mokka X  
vanaf € 28.999
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Amega in het nieuws 

Een kijkje in de keuken 

Ames Autobedrijf 
uitgeroepen tot ŠKODA 
Dealer van het Jaar  

Open keuken na geslaagde 
metamorfose bij SvensCar   

350 zonnepanelen op het 
dak van Ames Autobedrijf  

Ames ondersteunt 
stichting Make a Memory   

Ames Autobedrijf uit Dordrecht is door 
ŠKODA Nederland uitgeroepen tot Dealer van 
het Jaar 2019. Binnen zes jaar na het verwer-
ven van het ŠKODA-dealerschap mag Ames 
Autobedrijf zich nu al de beste ŠKODA-dealer 
van ons land noemen.  

Volgens Tjeerd Tuitel, directeur van ŠKODA Ne-
derland, scoort Ames Autobedrijf hoog op alle 
disciplines van een dealerbedrijf. “Ames is een 
professionele organisatie en zal aan zijn klan-
ten nooit ‘nee’ verkopen. De hele organisatie is 

doordrongen van het belang van gastheerschap 
en doet veel aan opleiding.” Naast kwantitatieve 
doelen worden er ook veel kwalitatieve doelen 
gesteld waaruit moet blijken dat een dealer zijn 
zaken in zowel de showroom als in de werkplaats 
goed op orde heeft. De uitkomsten van tevreden-
heidsonderzoeken onder ŠKODA-rijders wegen 
zwaar mee in de einduitslag omdat deze praktijk-
deskundigen hun ŠKODA-dealer als allerbesten 
kunnen beoordelen. De importeur meet daarnaast 
op zaken als de klantloyaliteit in de werkplaats en 
de verkoopprestatie van nieuwe auto’s. 

Na de werkplaats was het de beurt aan de 
showroom, waardoor SvensCar in Dordrecht 
aan de nieuwste eisen voldoet die Volvo Car 
Nederland aan zijn dealer stelt. Na een gron-
dige verbouwing is de showroom weer volledig 
up-to-date en heeft het hele pand nu een echte 
premium uitstraling.

De metamorfose nam zes weken in beslag. Een 
hele prestatie gezien het feit dat de hele show-
room volledig gestript werd. De werkplaats is 
volgens de regels van VPS (Volvo Personal Ser-
vice) ingericht. Dat betekent onder meer dat na 
de verbouwing van de showroom de klanten een 
doorkijk hebben naar de werkplaats, een open 

keuken zeg maar. De wachtruimte is nog mooier 
dan voorheen, met twee werkplekken. Hier kun-
nen klanten in alle rust werken. De wachtruimtes 
zijn bovendien als huiskamer ingericht, de glazen 
wanden geven een ruimtelijk gevoel en met het 
nieuwe lichtplan komen de modellen nog beter 
tot hun recht. De reacties van klanten zijn louter 
positief. Ze vinden het pand erg mooi en ruimte-
lijker. Bovendien waarderen ze de verkoopkan-
toren meer omdat de privacy ervan toegenomen 
is. De officiële opening heeft SvensCar Dordrecht 
inmiddels achter de rug. Die viel samen met de 
preview van de nieuwe Volvo S60, waardoor ex-
tra veel klanten de dealer bezochten.

Samen met directeur Leen de Koning van 
Ames Autobedrijf heeft wethouder Tycho Jan-
sen (Economie) bij de vestiging in Zwijndrecht 
het dak met 350 nieuwe zonnepanelen officieel 
geopend. Daarmee zet Ames weer een extra 
stap in het verduurzamen van de bedrijfsvoe-
ring en mag het bedrijf zich nu een officieel 
Erkend Duurzaam autobedrijf noemen. 

“Met de 350 zonnepanelen kunnen we met ge-
mak 2.500 tot 3.000 elektrische bestelwagens met 
groene stroom afleveren”, zegt Leen de Koning. 
“Anders gezegd: de hoeveelheid stroom die we 
hiermee in een jaar opwekken, staat gelijk aan het 
stroomverbruik van 30 huishoudens.” Wethouder 
Jansen is onder de indruk van de duurzaamheids-
maatregelen die Ames Autobedrijf heeft doorge-
voerd. “Duurzaamheid, klimaatadaptatie en de 
energiestrategie zijn essentieel om ons voor te 
bereiden op de toekomst. Ames is een prachtig 
voorbeeld van een bedrijf dat zijn verantwoor-
delijkheid neemt, meebeweegt met de verande-
ringen in de maatschappij en serieus werk maakt 

van een duurzame voorbereiding op de toekomst. 
Ames is een parel voor Zwijndrecht en kan op het 
gebied van duurzaamheid een inspirerend voor-
beeld voor andere bedrijven zijn.” 

Wat betekent Erkend Duurzaam concreet in 
de dagelijkse praktijk van het autobedrijf? De  
Koning: “Wij hebben maatschappelijk verant-
woord en duurzaam handelen in onze bedrijfs-
voering verankerd. Dat betekent dat wij bijvoor-
beeld alleen nog maar stille en zuinige banden 
verkopen en de gebruikte banden op een mili-
euvriendelijke wijze afvoeren. Datzelfde geldt 
voor de smeermiddelen en andere onbruikbare 
materialen. We hebben groene stroom en gaan 
zuinig om met energie.” Ook als werkgever heeft 
Ames Autobedrijf zijn zaken op orde. Duurzaam 
betekent in dat opzicht dat er aandacht is voor 
het welzijn van de medewerkers door goede ar-
beidsomstandigheden en toekomstperspectieven 
te bieden. Buiten het bedrijf neemt Ames Autobe-
drijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
door de sponsoring van allerlei activiteiten. 

Stichting Make a Memory fotografeert op ver-
zoek van ouders ernstig zieke, terminale en 
overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken 
(zwangerschap) t/m 17 jaar. De stichting heeft 
een landelijk netwerk van 140 fotografen. De fo-
to’s worden thuis of in het ziekenhuis gemaakt. Er 
zijn voor ouders geen kosten aan verbonden, alle 
onkosten worden gedragen door sponsoren. Het 
ontvangen van deze tastbare herinnering helpt 
daadwerkelijk bij de verwerking van het grote 

verlies. Het officieel erkennen BRP is ook een 
belangrijke stap.
Ames Autobedrijf is een maatschappelijk betrok-
ken onderneming en ondersteunt dit initiatief 
door een VW Up ter beschikking te stellen zodat 
Make a Memory door het gehele land mobiel is. 
Reinier de Koning overhandigde onlangs de sleu-
tels aan de oprichter van de stichting, Rian van 
Schaik.

Proef Amega!
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We worden hartelijk ontvangen in 
het sfeervolle restaurant van Van 
der Valk in Dordrecht met een heer-
lijk kop koffie en wat lekkers. Want 
van gastvrijheid en lekker eten daar 
weten ze bij Van der Valk alles van. 
Tijdens een levendig gesprek met 
vader en zoon Rob en Ben van der 
Valk en vader en zoon Leen en Rei-
nier de Koning van Amega gaat het 
over de (onderlinge) samenwerking 
en de raakvlakken tussen de twee 
bedrijven.

De samenwerking tussen Amega en 
Van der Valk gaat zeven jaar terug, net 
nadat het gloednieuwe Van der Valk 
Hotel Dordrecht haar deuren opent. 
Directeur Leen de Koning van Amega 
zegt hierover: “We zijn met elkaar in 
contact gekomen om te kijken wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. Al snel 
bleek dat de locatie zeer geschikt is 
voor feesten voor bijvoorbeeld onze 
jubilarissen, importeursbijeenkom-
sten, et cetera. Daarnaast kwam naar 
voren dat de mensen bij Van der Valk 
graag rijden in de merken Audi, Volks-
wagen en ŠKODA. De merken die wij 
bij Ames - het dealerbedrijf dat onder 
Amega valt - voeren.” 

Ben van der Valk: 
“We vinden bij Ame-
ga voor ieder wat 
wils. Dat is ook wat 
wij onze klanten wil-
len bieden, voor elke 
smaak hebben wij 
iets in huis.” Zijn va-
der Rob van der Valk 
vult aan: “Ouderen, 
Jongeren, gezinnen, 
stellen. Particulier of 
zakelijk. Wij willen 
dat iedereen zich thuis voelt in ons ho-
tel en restaurant. Het bieden van een 
goede prijs-kwaliteit verhouding ligt 
hieraan ten grondslag.” Dat is ook de 
reden waarom Van der Valk kiest voor 
de auto’s van Ames. ŠKODA is daar-
van een goed voorbeeld, geeft Ben van 
der Valk aan. Hij zegt: “ŠKODA biedt 
veel kwaliteit voor je geld en is meege-
groeid met de wensen van klanten. Dat 
is wat wij binnen onze organisatie ook 
altijd voor ogen blijven houden; hoe 
kunnen we de beste kwaliteit bieden 
en het beste aan de wens van de klant 
blijven voldoen.” 

Daarmee komt het gesprek op het plan 
voor de uitbreiding van Van der Valk. 
“Om nog beter aan de vraag van onze 
gasten te kunnen voldoen zijn wij van 
plan om het hotel uit te bouwen, waar-
door er 63 kamers bij komen,” aldus 

Rob van der Valk. De heren zijn het 
met elkaar eens dat het van belang is 
om de organisatie en jezelf te blijven 
ontwikkelen. “Stilstand is achteruit-
gang,” stelt Leen de Koning. Mana-
ger van Ames Volkswagen, SEAT en 
ŠKODA Reinier de Koning vertelt dat 
het daarom belangrijk is om te weten 
waar je staat, zodat jezelf kunt blij-
ven verbeteren. Leen de Koning knikt 
instemmend en zegt: “Amega is van 
oorsprong net als van der Valk een fa-
miliebedrijf en dat merk je terug in de 
cultuur die er heerst. Dat uit zich bij-
voorbeeld in de betrokkenheid bij de 
klanten, maar ook betrokkenheid naar 
elkaar op de werkvloer.” Rob van der 
Valk is het roerend met hem eens. “De 
mensen maken de organisatie. We wil-
len en kunnen het niet alleen doen.”

DEALER VAN HET JAAR 
2019
1e PLAATS

 AMES AUTOBEDRIJF

2019
1e PLAATS

 AMES AUTOBEDRIJF

Wij zijn dé partner voor onderhoud en reparatie. Bovendien weet u gelijk waar u aan toe bent met onze simpele stelregel. Als we een off erte maken voor onderhoud of 
reparatie, weet u zeker dat dit bedrag gelijk is aan het factuurbedrag. Bovendien werken we met een overzicht van reparatie- en onderhoudskosten voor uw specifi eke 
model. Bij ons vindt u tot in de puntjes getrainde technici die elke ŠKODA perfect kennen en snel tot de kern van een eventueel probleem komen. Deze effi  ciënte manier 
van werken wordt nog eens versterkt door het gebruik van offi  ciële fabrieksapparatuur en -richtlijnen. Op basis van uw wensen en eisen stellen we een passend én eff ectief 
onderhoudsschema vast. Voor elke gefactureerde reparatie geldt een garantie van maar liefst vier jaar. Dit geldt zowel voor de onderdelen als voor het arbeidsloon.

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht
Tel. 078 - 633 83 38. Fax. 078 - 613 11 91, info@ames.nl, www.ames.nl

ŠKODA ONDERHOUD

www.skoda.nl

VOOR EEN ŠKODA PRIJS

Interview Rob en Ben van der Valk en Leen en Reinier de Koning van Amega

“Voor elke smaak hebben
wij iets in huis”

> vervolg zie pagina 18

V.l.n.r. Reinier de Koning, Ben van 
der Valk, Rob van der Valk en Leen 
de Koning.
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            ŠKODA

    SCALA
DE NIEUWE COMPLETE HATCHBACK

Brandstofverbruik 5,0 L/100 km (1 op 20,0) CO2-emissie 113 gr/km.

IN MEI BIJ ONS IN DE SHOWROOM EN NU AL TE BESTELLEN VANAF € 21.990. BIJTELLING VANAF € 148 PER MAAND.

Een nieuwe naam, nieuwe technologie en een nieuwe persoonlijkheid: met de SCALA breidt ŠKODA zijn aanwezigheid in het populaire compacte 
segment uit. Het compleet nieuwe model biedt veel ruimte voor passagiers en bagage, een hoge mate van actieve en passieve veiligheid, full-LED 
verlichting voor en achter, én een groot aantal Simply Clever-ideeën. De ŠKODA SCALA staat eind mei in onze showroom, komt u hem dan ook bekijken? 
Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

www.skoda.nl Alle vermelde consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.
De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken.

Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht
Tel. 078 - 633 83 38. Fax. 078 - 613 11 91, info@ames.nl, www.ames.nl

Werner Budding 
laat u alvast 
de ŠKODA 

SCALA zien.

Komt u de ŠKODA SCALA proeven?

Een nieuwe naam, nieuwe technolo-
gie en een nieuwe persoonlijkheid: 
met de SCALA breidt ŠKODA zijn 
aanwezigheid in het populaire com-
pacte segment uit. Tijdens de intro-
ductie op 18 mei 2019 schittert de 
SCALA in de showroom van Ames 
ŠKODA Centrum. Komt u het com-
pleet nieuwe model proeven? 

De naam SCALA betekent ladder en 
ŠKODA heeft deze naam niet voor 
niets gekozen. Met de SCALA wordt 
de volgende stap of stap omhoog ge-
zet. Hij meet 4362 mm in de lengte, 
1793 mm in de breedte en 1471 mm 
in de hoogte. Met deze afmetingen is 
de auto vergelijkbaar met een Renault 
MÉGANE en Ford FOCUS. 

Sportief en modern
Het is het eerste model van ŠKODA 
dat gebruikmaakt van het A0 MQB-

platform, waardoor de combinatie 
mogelijk is van compacte afmetingen, 
veel binnenruimte en de nieuwste as-
sistentiesystemen. De bagageruimte 
van de SCALA meet standaard 467 
liter, en is te vergroten naar 1410 liter 
door de achterbank neer te klappen. 
Met zijn perfecte proporties, vloeiende 
lijnen en aerodynamische details komt 
de ŠKODA SCALA over als sportief 
en modern. Aan de voorkant wordt hij 
gekenmerkt door zijn ŠKODA-grille, 
zijn scherpe koplampen met LED-
techniek en zijn Air Curtains aan beide 
zijkanten. Een Simply Clever-oplos-
sing is een elektrisch inklapbare trek-
haak die kan worden geactiveerd met 
een knop in de bagageruimte. 
 
Nieuwste assistentie-
systemen
Waar ŠKODA ook in uitblinkt zijn de 
beschikbare en nieuwste assistentie-

systemen. Een voorbeeld hiervan is het 
optionele Side Assist. Dit waarschuwt 
de bestuurder voor auto’s die van ach-
teren naderen om in te halen of zich in 
de dode hoek bevinden. Het verschil 
met Blind Spot Detect is dat het sys-
teem voertuigen al vanaf 70 meter kan 
zien aankomen. Standaard zijn Lane 
Assist en Front Assist met City Emer-
gency Brake, dat radar gebruikt om in 
de stad gevaren vóór de auto te detec-
teren. Optioneel zijn Adaptive Cruise 
Control (dat werkt tot een snelheid 
van 160 km/u), Park Assist, Multi-
Collision Brake (dat automatisch remt 
na een aanrijding) en Crew Protect As-
sist (dat bij een ongeluk razendsnel de 
ramen sluit en gordels aanspant). Voor 
de veiligheid van de inzittenden is de 
ŠKODA SCALA uit te rusten met zelfs 
negen airbags.

Uitvoeringen
De ŠKODA SCALA is leverbaar vanaf 
€ 21.990 en verkrijgbaar in verschil-
lende uitvoeringen. Er zijn nu twee 
motoren beschikbaar voor de SCALA 
en op termijn worden dit er vier.  

Allemaal zijn ze voorzien van directe 
injectie en een turbocompressor. Daar-
bij voldoen ze aan de Euro 6d-TEMP-
emissiestandaard.

Kom proeven!
Alle uitvoeringen van de SCALA zijn 
het proeven meer dan waard. Vanaf 
de introductie op 18 mei 2019 is de 
SCALA in de showroom van Ames 
ŠKODA Centrum te bewonderen. U 
bent van harte welkom!

Brandstofverbruik gemiddeld 4,1 - 5,3 L/100km (1 op 18,9 - 24,4) CO2-emissie 95 - 124 gr/km.

100% ALL-IN

Abonnementsprijs 
per maand all in**  € 215,- Abonnementsprijs 

per maand all in** € 299,- Abonnementsprijs 
per maand all in** € 339,-

Eindelijk. Particuliere lease biedt nu dezelfde voordelen als zakelijke lease! Onderhoud, afschrijving, rente... alles 100% geregeld voor een vast maandbedrag. 
Met het ŠKODA abonnement krijgt u 100% zekerheid voor een 100% scherpe prijs. En ja, u heeft nóg meer voordeel als u inruilt. Is uw auto meer waard dan de aanbetaling? 
Dan ontvangt u het resterende bedrag op uw bankrekening.

Van € 11.240,- 

Voor € 9.995,-*
Van € 14.910,- 

Voor € 13.410,-*
Van € 18.220,- 

Voor € 16.995,-*

ŠKODA RAPID SPACEBACK 
AMBITION BL PRO 1.2 TSI 85 pk

Van € 11.240,- Van € 18.220,- Van € 14.910,- Van € 14.910,- 

� 
Airconditioning 

� 
Cruise Control

� 
Radio/CD-speler

� 
5-deurs

� 
Airconditioning 

� 
Cruise Control � 

Lichtmetalen velgen 15" Rotare

� 
Navigatiesysteem Amundsen � 

Airconditioning 

� 
Cruise Control

� 
Klein leder pakket

� 
Lichtmetalen velgen 16" Antia

� 
Navigatiesysteem Amundsen

ŠKODA CITIGO DRIVE
1.0 60 PK

ŠKODA FABIA DRIVE
1.2 TSI 85 pk

www.skodakortingsactie.nl

Voordeel € 1.225,-
Voordeel € 1.500,-

Voordeel € 1.245,-

*Genoemde vanafprijs is incl. BTW en eventuele inruilpremie, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieprijs is geldig t/m 29 september 2014 of zolang 
de voorraad strekt. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. **Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank i.s.m. ŠKODA Leasing. 

Actieprijs o.b.v. Full Operational Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 29 september 2014, zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,-.

www.skoda.nl

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 633 83 38, Fax. 078 - 613 11 91
info@ames.nl, www.ames.nl Tijdelijk gevestigd in de SEAT showroom op nummer 55.

Ames Škoda Centrum
Laan der Verenigde Naties 109 
3316 AK dordrecht 
T. 078-6484201 
I. www.ames.nl

Erik  Drijver, manger Škoda, is er trots 
op dat Ames Škoda Centrum is ver-
kozen tot Škoda-dealer 
van het jaar 2019.

Een nieuwe smaak!
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Amega in het nieuws 

Een kijkje in de keuken 

Opel bestaat dit jaar 120 jaar. Dit vieren wij bij Van Mill met diverse acties zoals; Rij een Opel 
Karl of Corsa voor € 120 p/mnd, € 1000 verjaardagskorting, automaat op de Crossland X voor 
€ 120 (i.pv. 2000), Upgrade van diverse modellen naar Business Executive uitvoering voor € 120, 

€ 120 korting op uw verzekering. Kijk voor alle acties en de voorwaarden op www.vanmill.nl of 
informeer bij Van Mill: info@vanmill.nl.

Proef Amega

Opel bestaat 120 jaar   

Ames en PSB leveren eerste 
Volkswagen e-crafter aan 
VolkerWessels BouwHub  
Maandag 28 januari was een bijzon-
der moment. Rob van der Velden 
van Ames Bedrijfswagencentrum 
en Ramon Dame van zusterbedrijf 
PSB Bedrijfswageninrichting over-
handigden de sleutel van de eerste 
gloednieuwe Volkswagen e-crafter 
aan Henk Kamerbeek en Ilona Bos-
mans van Volker Stevin Materieel. 
De volledig elektrische Volkswagen 
zal worden ingezet bij het nieuwe 
duurzame initiatief van VolkerWes-
sels Bouwmaterieel: Bouwhub. 

De BouwHub is een nieuwe vorm van 
bouwlogistiek. Het logistieke centrum 

is zeer geschikt om effi ciënter, scho-
ner, goedkoper en met minder overlast 
te bouwen. Ilona Bosmans: “Vanwege 
de jarenlange prettige samenwerking 
tussen Ames, PSB en Volker Stevin 
Materieel en de vele voordelen die de 
duurzame Volkswagen ons biedt, was 
de keuze al snel gemaakt om te werken 
met de e-crafter.” 
De 100% elektrisch aangedreven 
Volkswagen e-Crafter met een ac-
tieradius van ongeveer 160 km won 
nog voor de introductie de ‘Europese 
Transportprijs voor duurzaamheid’. 
Het is daarom volgens de heren en 
dame mooi dat de eerste volledige 

elektrische bedrijfswagen van Volks-
wagen ingezet wordt bij een nieuw, in-
novatief en duurzaam project. Omdat 
PSB Bedrijfswageninrichting op het-
zelfde terrein gevestigd is als het Ames 
Bedrijfswagencentrum kon de inbouw 
al net zo effi ciënt geregeld worden. 
Henk Kamerbeek zegt tot slot: “In 
Ames en PSB hebben wij partners ge-
vonden die net als Volker Stevin Mate-
rieel het belang inzien van een duurza-
me bedrijfsvoering. In combinatie met 
de prettige service die wij al jarenlang 
ervaren zien wij uit naar een verdere 
vruchtbare samenwerking.” 

Bij Ames gekochte Kever 
van familie Bresters is 
50 jaar oud!

Snoepje van de maand; 

Hiep, hiep, hoera! Dhr. Bresters heeft 
deze prachtige Volkswagen Kever 
overgenomen van zijn moeder die haar 
auto op 7 februari 1969(!) heeft ge-
kocht bij Ames. Dat is dus 50 jaar ge-
leden. Fantastisch om te zien dat deze 

nostalgische classic car nog steeds in 
gebruik is. Wij hopen dat de jarige Ke-
ver nog jaren op de Nederlandse we-
gen te zien zal zijn!

Volkswagen Up

Kilometerstand 13.102
Kleur rood
Handgeschakeld
Bouwjaar 2018
€ 12.695,-

Financial lease 
€ 143,- p/m

OP=OP
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Bij Amega dienen zich weer nieuwe smaken 
aan. Ware smaakmakers met een unieke ver-
schijning of met zeer bijzondere innovatieve 
snufjes. Sommige kunt u al snel proeven en 
andere laten nog even op zich wachten. U leest 
hieronder wat er allemaal nieuw is en wat u 
kunt verwachten. 

ŠKODA SUPERB Plug-in-hybrid  
De ŠKODA SUPERB krijgt een stekker en dat is 
een primeur. Het accupakket is groter, zodat het 
mogelijk is om na het opladen tientallen kilome-
ters elektrisch te rijden. Het is een prettig vooruit-
zicht om in de grote, comfortabele SUPERB fluis-
terstil en uitstootvrij door stadscentra te rijden. 
Als de accu leeg raakt, springt de verbrandings-
motor automatisch aan. Door de auto regelmatig 
op te laden, is het mogelijk het brandstofverbruik 
fors terug te dringen. Sterker nog: met de energie 
van zonnepanelen is de stroom zo goed als gra-
tis. Wanneer de eerste ŠKODA met een stekker 
van de band rolt is nog niet bekend. Wij houden u 
vanzelfsprekend hiervan op de hoogte. 

ŠKODA VISION IV: een krachtige uit-
straling
Strakke lijnen kenmerken het exterieur en bena-
drukken het dynamische karakter van het hybride 
SUV-studiemodel. Daarnaast zorgen markante 
bumpers, sideskirts, een groot panoramisch gla-
zen dak en 20-inch lichtmetalen wielen voor een 
krachtige uitstraling. De ŠKODA VISION X 
wordt uitgerust met een groot touchscreen dat in-
fotainment in de auto naar een nieuw niveau tilt. 
De inspiratie voor het design komt voort uit de 
traditionele Tsjechische glaskunst. 

De CITIGO-E: het geheime recept van 
ŠKODA 
Naar het voorbeeld van de Volkswagen e-up zal 
ŠKODA ook met een elektrische variant komen 
van haar kleinste variant: de ŠKODA E-CITIGO. 
ŠKODA laat er nog niets over los en de uitvoe-
ring wordt pas later dit jaar voorgesteld. De auto 
zal waarschijnlijk pas tegen het einde van het jaar 
in productie gaan. Wij kunnen niet wachten en 
kijken er vol verlangen naar uit. 

SKODA KAMIQ de nieuwe stads-SUV
ŠKODA KAMIQ combineert voordelen van de 
SUV, zoals een hogere bodemvrijheid en een 
comfortabele zitpositie met de wendbaarheid van 
een compacte auto. Efficiëntie is belangrijk en 
daarom is de KAMIQ alleen verkrijgbaar met een 
voorwielaandrijving. Met een emotioneel ont-

werp, ultramoderne assistentie- en infotainment-
systemen, een royale hoeveelheid ruimte en tal-
loze Simply Clever-functies, voldoet de nieuwe 
KAMIQ aan de behoefte van zowel familie- als 
lifestyle- georiënteerde klanten.  

Audi Q4 e-tron 
Vlak voor de officiële introductie van de volledig 
elektrische Audi e-tron op 18 maart, is op de auto-
salon van Genève het Audi Q4 e-tron concept ge-
presenteerd. Het Q4 e-tron concept blikt vooruit 
op het productiemodel dat eind 2020 wordt ver-
wacht. De concept car is een compacte vierdeurs 
SUV met een lengte van 4,59 m, een breedte van 
1,90 m en een hoogte van 1.61 m. Hij beschikt 
over twee elektromotoren met een gezamenlijk 
vermogen van 225 kW/306 pk. Mede dankzij 
quattro vierwielaandrijving is de acceleratie van 
0-100 km/u slechts 6,3 seconden. De elektromo-
toren worden gevoed door een grote batterij met 
een capaciteit van 82 kWh. Daarmee is een actie-
radius van ruim 450 km volgens de WLTP-norm 
mogelijk. We kunnen niet wachten om u het mo-
del te laten proeven. 

SEAT Minimó
SEAT presenteert de Minimó, een volledig elek-
trisch aangedreven vierwieler die is ontwikkeld 
om alle uitdagingen van het stadsverkeer te tac-
kelen. De 1+1 zitter is ‘lokaal’ emissievrij en 
dus welkom in elke milieuzone. Ook is hij net zo 
compact als een motorfiets en daarmee omzeilt 
hij de traditionele pijnpunten van het stadsver-
keer. Het compact studiemodel biedt bovendien 
volop rijplezier en comfort dankzij grote vrij-
staande wielen, een SUV-achtige zit en een on-
gekend ruimte-aanbod. Wanneer het model op de 
markt komt is nog niet bekend. Wat we wel weten 
is dat de Minimó vormgeeft aan de toekomst van 
stadse mobiliteit. 

SEAT el-Born wereldprimeur op Genève
SEAT el-Born maakt zijn debuut op de Volks-
wagen Group Night, die traditioneel aan de 

vooravond van de autosalon van Genève wordt 
gehouden. Het studiemodel – waarvan de naam 
verwijst naar een iconische buurt in Barcelona 
– is de eerste volledige elektrische SEAT op het 
MEB-platform van de Volkswagen Groep. Met 
een bereik van 420 kilometer en vermogen van 
150 kW/204 pk is de el-Born even bruikbaar als 
sportief. De auto komt in 2020 op de markt. We 
verwachten een ware smaaksensatie. 

Volkswagen ID. CROZZ
De toekomst staat voor de deur en met de ID. 
CROZZ bent u goed voorbereid. Net als de an-
dere modellen in de ID. family is ook deze cross-
over volledig elektrisch. De ID. CROZZ heeft 
alle eigenschappen van een SUV, gecombineerd 
met een knap staaltje design, innovatie en tech-
niek. Wat te denken van 21 inch lichtmetalen 
velgen. Bovendien zal de ID. CROZZ gesproken 
bevelen opvolgen. Benieuwd naar alles wat deze 
veelzijdige SUV in huis heeft? Wij informeren u 
daar graag over. 

Volkswagen ID Vizzion 
Hoe ziet u de toekomst van autorijden voor u? Is 
een stuur in de toekomst nog wel nodig? En als 
utegenwoordig met spraakopdrachten uw huis 
kunt aansturen, waarom dan niet ook uw auto? 
De technische ontwikkelingen die nu en in de toe-
komst plaatsvinden, zijn de basis voor de ID. VIZ-
ZION. Deze ‘Premium Sedan’ zal vanaf 2025 het 
autorijden naar een geheel ander niveau brengen.

Volkswagen ID. Neo 
De Volkswagen ID. Neo is het eerste model in een 
reeks van nieuwe, volledig emissievrije Volkswa-
gens. Vanaf 2020 gaat hij in productie en het is 
mogelijk om nu al een uniek inzicht te krijgen in 
de toekomstplannen. Volledig elektrisch, volledig 
verbonden en een grote stap richting autonoom 
rijden. De auto heeft een digitale sleutel en aanra-
king van het VW-logo op het stuur doet het in het 
dashboard verdwijnen. Deze baanbrekende auto 
is te reserveren vanaf 8 mei en zal eind 2019 te 
bewonderen zijn in de showroom. 

Volkswagen Buggy is terug
Volkswagen brengt een legende weer tot leven. 
Begin maart onthult het merk op de internationale 
autoshow van Genève zijn eerste volledig elek-
trische buggy. Hij staat op het modulaire MEB-
platform en grijpt met zijn design terug op de po-
pulaire Amerikaanse woestijnbuggy’s uit de jaren 
zestig en zeventig. Net als het origineel heeft deze 

Buggy vrijstaande wielen, geen dak en geen deu-
ren. We volgen de ontwikkelen op de voet. 

Volkswagen Passat en 
Passat Variant facelift  
Volkswagen heeft de in 2014 gepresenteerde 
achtste generatie van de Passat een facelift ge-
geven. De wijzigingen zijn op optisch vlak mis-
schien niet heel erg schokkend, maar onderhuids 
wordt de auto grondiger vernieuwd. Bij zijn ge-
neratiewissel maakte de Touareg al kennis met 
led-matrixkoplampen en ook zal de Volkswagen 
Passat profiteren van de komst van die verlich-
tingstechniek. Aan de achterzijde zien we tevens 
nieuwe ledunits. Daarnaast zijn zowel de grille 
als de voor- en achterbumpers gewijzigd.

SEAT eMii een schone stadsauto
Ook SEAT kan niet achterblijven wat betreft de 
auto van de toekomst. Vorig jaar werd in Barcelona 
tijdens het Mobile World Congress het studiemodel 
onthuld voor de SEAT eMii, de eerste elektrische 
auto van dit merk. Momenteel zijn medewerkers 
van SEAT de auto aan het testen. De consument is 
in 2020 pas aan de beurt. De SEAT eMii krijgt een 
digitale sleutel en is volgens de eerste reacties een 
ideale stadsauto. De benzinetank heeft plaats ge-
maakt voor batterijen. Met een snellader is opladen 
binnen 35 minuten voor elkaar. 

Opel GT X
De Opel GT X Experimental is een compacte 
SUV, (5 deurs), maar herkenbaar als Opel en 
100% elektrisch aangedreven. Er huist een 50 
kWh lithium-ion-batterij in de bodemplaat van 
deze conceptauto. Deze batterij kan opgeladen 
worden met inductie en met een stekker. 
De Opel GT X heeft uitklapbare camera’s i.p.v zij-
spiegels. Wat de camera’s registeren, wordt weer-
gegeven op schermen op het dashboard. Dit model 
heeft een autonome rijfunctie op level 3. Dit houdt 
in dat de bestuurder kan ingrijpen indien noodza-
kelijk. Qua uiterlijk geeft de Opel GT X een im-
pressie van hoe Opels er rond 2025 uit zullen zien. 

Binnenkort bij Amega 

Voor welke smaak gaat u? Voor fi jnproevers!

Leverbaar met G-tec

Te reserveren vanaf 8 mei
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Alle vestigingen zijn op
                      2e paasdag open

van 10.00-17.00 uur

Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk en Zwijndrecht (occasions).

www.ames.nl

Dordrecht

www.svenscar.nl www.vanmill.nl
Dordrecht en Gorinchem

www.h-point.nl
Dordrecht

Audi aircocheck nu voor slechts € 19,95.
Nu het langzaam warmer wordt, is de airco in uw Audi onmisbaar. Niet alleen als het gaat om aangename verkoeling, maar ook om fris en alert  
achter het stuur te zitten. Om te controleren of uw airco nog steeds frisse en vooral gezonde lucht produceert, adviseren wij de Audi aircocheck. 

Maak direct een afspraak op ames.nl/audi of kom langs bij onze werkplaats.

Laat uw Audi opnieuw als nieuw ruiken.

Audi Service Opnieuw als nieuw

Ames Audi Centrum Dordrecht
Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 078 - 632 10 00. Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht.

's Gravendeel (Servicevestiging). Zwijndrecht (Service en occasioncentrum). www.ames.nl
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*De vermelde consumentenadviesprijs is incl. btw, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Zie voor verkoopinformatie audi.nl

Ames Audi Centrum Dordrecht
Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 078 - 632 10 00. Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht.
‘s Gravendeel (Servicevestiging). Zwijndrecht (Service en occasioncentrum). www.ames.nl

Hij is er. De eerste volledig elektrische Audi. En daarmee breekt voor Audi een nieuw tijdperk aan; dat van elektrisch rijden. Dankzij vooruitstrevende technologie is de 
Audi e-tron bij een snellaadpunt razendsnel weer opgeladen. Standaard wordt hij geleverd met Audi e-care. Een uitgebreid servicepakket bestaande uit onder meer 
6 jaar gratis onderhoudsinspecties en APK, 8 jaar fabrieksgarantie op de accu, 2 jaar fabrieksgarantie en mobiliteitsgarantie. U rijdt al een Audi e-tron vanaf € 84.100*. 

Ontdek de Audi e-tron in onze showroom. U bent van harte welkom. 

ELECTRIC HAS GONE AUDI.

Maak een PROEFrit en beleef de 
Audi e-tron 
Een proefrit maken in de gloednieu-
we Audi e-tron, wie wil dat nou niet? 
Nadat we heel eenvoudig online een 
afspraak maakten, stapten we bij 
Ames Audi Centrum vol verwach-
ting in de 100% elektrische Audi die 
nu al ongekend populair is. De proef-
rit smaakt absoluut naar meer. 

Echter voordat we het gaspedaal mo-
gen intrappen krijgen we een korte toe-
lichting over het gebruik van de auto 
van Audi Pro Emiel Hoogvliet. Want 
de e-tron heeft zoveel nieuwe snufjes, 
dat behoeft even wat uitleg. Denk bij-
voorbeeld aan de digitale display met 
touch respons en de (optionele) unieke 
Audi virtual mirrors. Deze camera-

spiegels zijn niet alleen technologisch 
een unicum, maar zorgen, dankzij het 
gestroomlijnde design, voor nog meer 
efficiency. 

Als we op weg gaan staat de auto in de 
beste stand voor de snelweg. Naast het 
pittig optrekken is het eerste dat, dank-
zij de adaptieve luchtvering, opvalt dat 
we over de weg lijken te zweven. Met 
het Audi drive select is het autokarak-
ter effectief aan te passen aan de rijsi-
tuatie, de wegconditie en de persoon-
lijke voorkeuren. Eenvoudig kun je dus 
kiezen voor een meer sportieve, dyna-
misme rit of een meer comfortabele, 
rustige rit. Verder blinkt de e-tron uit 
in ruimte en dat voel je of je nu al be-

stuurder of als passagier in de auto zit. 
De SUV biedt ruimte aan vijf perso-
nen, heeft een laadvolume van 660 li-
ter - waarvan 60 liter in een opbergvak 
onder de motor- kap. Het glazen pano-
ramadak maakt het interieur nog lichter 
en versterkt de ruimtelijke indruk.

Aan alles is te merken dat we in een 
Audi rijden. Zo zijn de interieuraan-
kleding en de comfortuitrusting van de 
Audi e-tron van vertrouwd hoog Audi 
niveau. Bovendien heeft de Audi e-tron 
standaard het topinfotainment- systeem 
MMI navigatie plus aan boord, inclu-
sief 4G-wifi. Het navigatie systeem 
werkt eenvoudig en maakt een bestem-
ming kiezen extra gemakkelijk door 

vaste routes te herkennen. En uiteraard 
doen de rijeigenschappen en de weglig-
ging in alles aan Audi denken. Slechts 
aan één ding merk je dat je elektrisch 
rijdt: de auto is zo geruisloos dat je je 
af en toe afvraagt of hij wel aanstaat. 

Enthousiast keren we terug en infor-
meren we bij Emiel hoe het elektrisch 
rijden precies werkt. Hij vertelt dat de 
auto met een gemiddelde actieradius 
van meer dan 400 km klaar is voor 
dagelijks gebruik. En ook het opladen 
vormt volgens Emiel geen enkele be-
lemmering. Ames Audi Centrum biedt 
voor de e-tron uiteenlopende thuis-
laadoplossingen aan en met ‘e-tron 
charging service’ bent u bovendien in 
staat om gebruik te maken van ruim 
80% van alle openbare laadpunten in 
Europa. De e-tron route- planner geeft 
de geschikte laadpunten weer terwijl u 
onderweg bent naar uw bestemming. 
Bij een high-power laadpunt is de  
e-tron 80% opgeladen in ongeveer 30 
minuten.

Wij begrijpen het grote enthousiasme 
over de Audi e-tron; wat een prachtige 
auto! Hij ziet er niet alleen van binnen 
en buiten mooi uit, rijdt fantastisch, 
maar hij zit ook nog eens vol met de 
allernieuwste innovatieve snufjes die 
het rijden een stuk makkelijker ma-
ken. Bent u klaar om de Audi e-tron te 
beleven? Neem contact op met Ames 
Audi Centrum of kom langs om een 
PROEFrit in te plannen.

Ames Audi Centrum
Mijlweg 33
3316 Be dordrecht 
T. 078 - 6321000
I. www.ames.nl

Audi Centrum

Directeur Rob de Groot van Ames Audi  
Centrum

Maak � n PROEFrit
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WIJ VERZORGEN UW COMPLETE 
APK VOOR € 25 ALL-IN

Is uw Volvo toe aan de wettelijke APK, dan bent 
u bij ons meer dan welkom. Voor een grondige 

check van alle voorgeschreven onderdelen. 
Compleet voor € 25 all-in. Maak snel een afspraak 

via volvocars.nl/werkplaatsafspraak of bel ons direct. 
Uw Volvo Personal Service Technician staat klaar!

KIES VOOR VEILIG: UW VOLVO-DEALER

INCLUSIEF ROET-/VIERGASMETING 
EN AFMELDING RDW

Auto SvensCar  |  Mijlweg 29  |  Dordrecht  |  T: 078-6322270  |  svenscar.nl

Zuinig met lage uitstoot 

De duurzame auto’s van Amega

Volkswagen E-Crafter  
vanaf € 69.100

Volkswagen E-up  
vanaf € 25.095

Opel Ampera-e  
vanaf € 46.699

Hyundai Ioniq electric  
vanaf € 33.995

Hyundai Kona Electric  
vanaf € 40.995

Volvo XC40  
vanaf € 46.995

Hyundai Ioniq Hybrid  
vanaf € 24.695

Volkswagen E-Golf  
vanaf € 40.325

Audi e-tron
vanaf € 84.100

Hyundai Nexo 
vanaf € 74.995

Hyundai Ioniq Plug-
in-Hybrid  vanaf € 24.395

Zuinige auto’s of auto’s met een lage uitstoot. U bent van harte welkom in de showrooms om ze te ontdekken. Hierbij geven we u alvast een voorproefje.

Duurzame smaken!
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Volvo V40 completer dan ooit

Aantrekkelijke actiemodellen 
nu op voorraad bij SvensCar
De Volvo V40 biedt het beste in 
Scandinavisch design. De Polar, Po-
lar+ en Polar+ Sport van de V40 zijn 
helemaal het neusje van de zalm, 
completer wordt het namelijk niet. 
Deze aantrekkelijke actiemodellen 
zijn nu op voorraad bij SvensCar. U 
bent van harte welkom bij SvensCar 
om de modellen te proeven en een 
PROEFrit te maken!

De Polar, Polar+ en Polar+ Sport zijn 
compacte en sportieve hatchbacks 
voor liefhebbers van uitmuntend de-
sign, sportieve rijervaringen en functi-
onele technologieën. Ze zijn standaard 
extra compleet uitgerust met tal van in-
novaties op het gebied van connectivi-

teit, veiligheid en comfort. Bovendien 
worden ze standaard geleverd met een 
zestrapsautomaat met sportstand en de 
kenmerkende Volvo LED koplampen.

Persoonlijke assistent
De LED koplampen demonstreren 
eveneens hoe Volvo nadenkt over tech-
nologieën die u het leven makkelijker 
maken. LED-verlichting is duurzaam 
en verbruikt minder energie, maar le-
vert een helder licht die het rijden in 
het duister vereenvoudigt. Een ander 
voorbeeld hiervan is de Volvo On Call. 
Met Volvo on Call wordt uw Volvo 
meer dan een vervoermiddel. Hij wordt 
uw persoonlijke assistent. De app weet 
wanneer u afspraken heeft, waar deze 

plaatsvinden en hoe u er kunt komen. 
De app zorgt ook voor uw veiligheid: 
hij brengt de hulpdiensten automatisch 
op de hoogte als u betrokken bent bij 
een ongeval en geeft uw locatie door. 

Compleet menu
Deze en andere innovaties zijn terug te 
vinden in de Polar, Polar+ en Polar+ 
Sport van de V40. De verschillende 
uitvoeringen zijn completer dan ooit 
en perfect afgestemd op het dagelijkse 
leven. De prijzen voor de Volvo V40 
zijn vanaf € 28.495 of hebben een bij-
telling per maand vanaf € 193.

Privé leasen
Een Volvo privé leasen? Dat kan nu 

ook via Svenscar Volvo Privé Lease. 
Met Volvo Privé Lease kunt u zorge-
loos genieten van uw Volvo. Alles is 
inbegrepen: een All Risk verzekering, 
de wegenbelasting, onderhoud en re-
paratie. U hoeft alleen nog zelf te tan-
ken. Een zorgeloze en fi nancieel zeer 
aantrekkelijke optie en mogelijk vanaf 
€ 389 per maand. 

Wilt u meer weten over de Volvo V40 
of de mogelijkheid van Volvo Privé 
Lease? Neem dan contact op met 
SvensCar via het telefoonnummer 078 
– 63 222 79 of kom langs in de show-
room. 

.

SvensCar
Mijlweg 29 
3316 Be dordrecht 
T: 078 632 22 70 
e: info@svenscar.nl
I: www.svenscar.nl

Directeur Hans de Jong van SvensCarDe nieuwe showroom van SvensCar

U ZIT GOED
Stap in de V40 Polar+ Sport en geniet. Uw stoel is verwarmd, 

de premium audio speelt uw favoriete tunes en de lentezon schijnt 
door het panoramadak: aan alles is gedacht. U start de krachtige 

motor en de standaard automaat schakelt soepel door. De LED 
koplampen en de uitgebreide veiligheidsvoorzieningen bieden u 
goed zicht en alle zekerheid. En u parkeert moeiteloos in dankzij 

Park Assist Pilot mét parkeercamera achter. Nu in beperkte oplage 
leverbaar, dus kom snel langs om te ervaren hoe dat zit.  

Completer wordt het niet.

VOLVO V40 POLAR+ SPORT 
VANAF € 32.995

PRIVATE LEASE VANAF € 449

KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT    

U rijdt al een V40 Polar vanaf € 28.495 (consumentenadviesprijs) en de Volvo V40 Polar+ Sport vanaf € 32.995 (consumentenadviesprijs) of € 32.015 (fiscale waarde). Lease vanaf € 489 p.m., excl. btw 
en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op 
www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 4,5 – 5,7 l/100 km (22,2 - 17,5 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 118 - 132 g/km.

Auto SvensCar  |  Mijlweg 29  |  Dordrecht  |  T: 078-6322270  |  svenscar.nl

Compl�t menu!
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Gratis
pechhulp*

www.serviceonly.nl

Maak uw afspraak online op www.serviceonly.nl 
en gebruik kortingscode:

SOPH19

Gratis pechhulp*

 t.w.v. € 50,-
bij groot onderhoud

Geldig 

in de maand 

juni bij alle 

vestigingen

Service Only heeft vestigingen in: 
Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht, ‘s-Gravendeel, 
Zwijndrecht, Sliedrecht en Gorinchem

* Pechhulp voor 1 jaar 

VAN DER VALK HOTEL DORDRECHT
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Culinaire Witte Brigade  
Bent u op zoek naar een fl exibele kok met ja-
renlange kookervaring, kennis over uiteenlo-
pende keukens en een neus voor de wensen van 
de gast? De Culinaire Witte Brigade is gespeci-
aliseerd in het detacheren en bemiddelen van 
chef-koks, sous-chefs of zelfstandig werkende 
koks. 

De allround koks van de Culinaire Witte Brigade 
gaan niet alleen aan de slag in een bedrijfskeu-
ken of restaurant maar ook bij tal van andere 
situaties waar een passie voor koken en voedsel 
vereist is. Bijvoorbeeld bij exclusieve catering, 
tijdens kookworkshops of bij foodstyling waar zij 
zorgt voor de fi nishing touch bij een culinaire fo-
toshoot. De Culinaire Witte Brigade biedt maxi-
male fl exibiliteit. Zo kunnen de allround koks bij 
onverwachtse gebeurtenissen zoals ziekte of bij 

piekdrukte direct en zolang dit nodig is insprin-
gen.

Ook kunt bij de Culinaire Witte Brigade terecht 
voor het verzorgen van een fantastisch diner bij 
uw thuis. Hierbij neemt zij alles uit handen, van 
het dekken van de tafel tot het opruimen van de 
keuken. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de 
Culinaire Witte Brigade? Neem dan contact via 
het telefoonnummer 06-50441479 of door te mai-
len naar info@culinairewittebrigade.nl. 

werkbriefje.xls 16-12-16	11:27

Naam	kok :
Adres :
Postcode :
Plaats :

Gewerkt	bij :
Weeknummer :
Datum	begin :
Datum	eind :

Aanvang	werktijd Einde	werktijd Uren* Km's
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zonderdag

*	uren	te	declareren,	exclusief	eventuele	pauze
Handtekening	Opdrachtgever: Naam	Opdrachtgever:

_______________________ ______________________

Tot slot vragen we hoe de samenwerking tussen 
de vaders en de zonen is. Ben van der Valk: “Van 
jongs af aan voel ik me al betrokken bij de zaak. 
Er is een generatieverschil maar we leren vooral 
van elkaar.” Rob van der Valk: “Je moet zorgen 
dat je elkaar de ruimte geeft, je leert tenslotte het 
meest door zelf fouten te maken.” Twaalf jaar 
geleden kwam Reinier de Koning ook bij Amega 
werken. “Het is leuk om samen te werken. Om 
goed te kunnen samenwerken is het belangrijk 
om respect voor elkaar te hebben,” zegt Leen de 

Koning. Reinier de Koning vertelt van jongs af 
aan al gek op auto’s te zijn, maar toch getwijfeld 
te hebben om ook het vak in te gaan omdat de 
keuze wellicht teveel voor de hand zou liggen. 
Hij besluit: “Na ruim twaalf jaar werkzaam te 
zijn bij Amega kan ik zeggen dat het meer dan 
de juiste keuze is geweest en ik het werk en de 
samenwerking iedere dag alleen maar leuker vind 
worden.” 

> vervolg van pagina 10

De heren Van der Valk en De Koning
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Als betrokken organisatie hoort sponsoring er 
voor Amega bij, zoals sponsoring van de suc-
cesvolle Nederlandse motorcoureur Mirjam 
Pol. Een dame die van aanpakken weet en 
daar houden wij van bij Amega. Begin dit jaar 
stond ze in Peru aan de start van de zwaarste 
rally ter wereld om haar ambities waar te ma-
ken. En met succes, ze werd tweede in het da-
mesklassement van de Dakar 2019. Tijd voor 
een exclusief interview. 

 
Wie is Mirjam Pol? 
Gewoon een rustige nuchtere Twentse, met liefde 
voor de motorsport en die houdt van een uitda-
ging. Typetje ‘eerst denken, dan doen’. 

Hoe is de liefde voor de motorsport ontstaan 
en hoe ziet je carrière eruit? 
De motorsport is mij met de paplepel ingegoten. 
Mijn vader was zijspanrijder en mijn oudere broer 
reed ook al vanaf zeer jonge leeftijd. Mijn vader, 
moeder, broer en ik gingen met ons hele gezin ie-
der weekend naar allerlei wedstrijden. Ik heb alle 

leeftijdsklassen en categorieën in de motorcross 
doorlopen. Op mijn 20e behaalde ik mijn motor-
rijbewijs, waarmee ik een volgende stap kon zet-
ten. Twee jaar later stond ik aan de start van mijn 
eerste rally. En wat voor één…. De zwaarste rally 
ter wereld: Dakar. Ik werd de eerste Nederlandse 
vrouw die Dakar uit wist te rijden en ben nog 

steeds één van de weinige dames in de wereld die 
überhaupt op dit niveau rally rijdt. 

Waarom ben je mee gaan doen aan de Dakar 
Rally? 
Ik volgde de Dakar rally altijd al op televisie. 
Daar waar andere sporters de Olympische spelen 
hebben, hebben wij de Dakar Rally. Dat is het 
hoogst haalbare. De zwaarste rally ter wereld. Ie-
der jaar valt zeker de helft van de deelnemers uit 
op weg naar de eindstreep. Ergens helemaal voor 
gaan, het uiterste van jezelf vragen. Ik denk dat 
dat de uitdaging was wat mij aantrok. 

Kan je wat vertellen over de rally’s? In het bij-

Motorcoureur Mirjam Pol tweede dame van de Dakar 2019

Dream Big. Set Goals. TAKE ACTION

“Ik haalde de eind-
streep en dat smaakte 
naar meer”

zonder over de eerste en de laatste keer.
Mijn eerste Dakar reed ik op 22-jarige leeftijd in 
2006, toen nog in Afrika. Ik ging zo groen als gras 
de rallywereld in. Ik had nog nooit een andere 
rally gereden, kon niet sleutelen, navigeren, enz. 
Volgens de geleerden had ik alles tegen, ik was te 
jong, vrouw, had te weinig ervaring. Maar ik reed 
hem uit. Het was een helse ervaring. De dagen 
waren lang, ik verdwaalde, had technische pro-
blemen en onderweg moest ik alles alleen oplos-
sen. Maar ik haalde de eindstreep en dat smaakte 
naar meer.
Afgelopen januari was de meest recente rally. Van 
al mijn Dakars (7 in totaal) was dit mijn beste 
ooit. Met een 48e overal eindklassering, tweede 
bij de dames en derde beste Nederlander. 
Van de 179 gestarte motorrijders wisten er uitein-
delijk maar 79 de eindstreep te halen. Het was een 
hele heftige editie, met veel zand, duinen en fesh 
fesh (ongelofelijk zacht poeder zand). Ik heb alle 
dagen heel constant gereden, goed genavigeerd, 
mijn energie goed verdeeld, de rust bewaard en 
bijna geen fouten gemaakt. 

Een rally rijden is dus bijzonder zwaar, wat 
drijft jou om mee te doen? 
De kick. De uitdaging. Het uiterste van jezelf vra-
gen. Dat je af en toe dingen doet waarvan je van 
tevoren denkt ‘dat kan helemaal niet’. En Dakar 
is Dakar. Dakar heeft zijn eigen wetten. Je weet 
nooit hoe het afloopt en dat maakt het voor mij 
redelijk onweerstaanbaar. Het is een soort versla-
ving. Eenmaal meegemaakt laat het je niet meer 
los.

Wat moet je er allemaal voor doen en laten? 
Je moet er heel veel voor doen, maar nog meer 
voor laten. Ik ben er het hele jaar mee bezig. Voor 
mij geen feestjes, uitgaan, laat naar bed of andere 
tijdrovende zaken. De grootste uitdaging ieder 
jaar is het rondkrijgen van het budget. Ik train 6x 
in de week en ben veel op pad i.v.m. mijn trainin-
gen en wedstrijden. Daarbuiten moet er natuurlijk 
ook veel geregeld worden. Dakar is meer dan ‘die 
paar weken’ in januari. 

Wat gebeurt er als je onderweg motorpech 
krijgt? 
Dan heb je letterlijk en figuurlijk ‘pech’. Wanneer 
je onderweg motorpech krijgt moet je dit zelf op-
lossen. Ik heb wel een team, maar die zie ik bij 
vertrek en bij aankomst. Onderweg moet je je 
eigen problemen oplossen. Je mag wel geholpen 
worden door andere deelnemers, echter kunnen 
die onderweg ook vaak niet veel voor jou bete-
kenen. Kleine problemen, zoals een afgebroken 
hendeltje of een geknapte ketting kan ik nog wel 
oplossen, maar echte grote technische problemen 
niet. Is er echt iets groots stuk, dan houdt het ge-
woon op. Daarom zijn je voorbereiding, je team 
en je motorkeuze heel belangrijk! 

Wat zijn de mooie en minder mooie kanten 
van de rally? 
Mijn eerste finish was de meest bijzondere ooit, 
maar ook mijn overwinning (dames klassement) 
in 2009. Tijdens de Dakar vorig jaar brak ik mijn 
onderarm, maar door goede begeleiding, slim 
rijden en de dagen anders in te gaan wist ik de 
14-daagse wedstrijd toch tot een goed einde te 
brengen. De mindere kant van Dakar is dat het 
zo kostbaar is. Het is ieder jaar weer een strijd 
om het budget op orde te krijgen. Daarom ben ik 
ook zo blij met sponsors als Amega. Dakar kun 
je niet alleen, Dakar doe je samen. Met je team, 
sponsoren, trainers, familie, enz. En wat ik dan zo 
mooi vind om te zien bij Amega is dat zij dezelfde 
passie en inzet heeft die je in de sport ook ziet en 
nodig hebt om hogerop te komen. Wat dat betreft 
kun je het bedrijfsleven en de topsport goed met 
elkaar vergelijken. Zonder passie, inzet en door-
zettingsvermogen kom je er niet. 

Wil je volgend jaar weer mee doen en waar-
om? 
Zeker! Dakar is eigenlijk een soort verslaving. Je 
zoekt je grenzen op. Je probeert een bepaalde ba-
lans te vinden tussen hard rijden en niet crashen. 
Bij geen enkele andere sport of wedstrijd moet 
ik zo diepgaan als tijdens Dakar. In Dakar leer 
je jezelf pas echt goed kennen. Daar wordt er het 
uiterste van je gevraagd. En om in Dakar, op het 
allerhoogste niveau, mee te doen blijft toch een 
voorrecht.

Wat heb je met auto’s en in het bijzonder met 
de merken van Amega? 
Voor mij moet een auto praktisch en betrouwbaar 
zijn. Dat betekent in ieder geval een 5-deurs, trek-
haak en flink wat kofferbakruimte. Ik rij veel met 
auto en aanhanger naar trainingen en wedstrijden 
en alles moet mee. Ook op lange afstanden. Ik rij 
heel Europa door, heb vaak een strakke planning 
en ben meestal alleen. Daarom moet mijn auto 
betrouwbaar zijn. De prijs/kwaliteit verhouding 
is daarom belangrijk. Daarom rij ik een Skoda Fa-
bia combi, met ondertussen al meer dan 430.000 
kilometer op de teller en ’still going strong’! Zou 
ik niet naar budget hoeven te kijken, dan zou ik 
voor een Audi Q2 gaan. Wat een supergave auto! 
Kijkend naar mijn sport, dan zou ik eigenlijk een 
bedrijfswagen moeten hebben, zoals een Volks-
wagen Crafter. Dat is echt ideaal. Dan kan ik mijn 
motor vervoeren en heb ik tegelijkertijd een plek 
om mij om te kleden en te slapen in het buiten-
land. Wie weet wat de toekomst brengt. 

Financieringsactie op occasions
Wees er snel bij. De actie loopt van 19 t/m 23 april.

Financier tijdens het paasweekend
tijdelijk vanaf 3,99% rente.

Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Financial Services. Ingeschreven in het handelsregister met de statutaire naam DFM N.V. onder 
nummer 31018376 en is gevestigd te Amersfoort. Ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12045409. Financieringsaanbieding  
op basis van een niet-doorlopend krediet. Actieaanbod geldig vanaf 19 t/m 23 april 2019. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer  
op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenfinancialservices.nl

Contante 
prijs

Aan- 
be taling

Totaal  
krediet-
bedrag

Slot- 
termijn

Termijn-
bedrag

Totale door de 
consument te 
betalen bedrag

Debet-
rentevoet

Jaarlijks 
kosten- 
percentage

Looptijd

€ 10.000,- € 2.374,- € 7.626,- € 4.800,- € 99,- € 8.364,- 3,99% 3,99% 36 mnd
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Kom lunchen of dineren aan het water en ontvang
EEN FLES HUISWIJN*

BIJ UW LUNCH 
OF DINER!

*    Voorwaarden: tegen inlevering van deze voucher 
ontvangt u een fles wijn bij een lunch/diner vanaf 
2 personen (max. 1 voucher per 2 personen)

Van der Valk Hotel ARA | Veerweg 10 | 3336 LM  ZWIJNDRECHT | 078 – 6231780 | www.hotelara.nl

20
19

/0
5/

Am
es

E-mail:

Jan Willem de beste VW
service adviseur van 
Nederland  
Jan-Willem Alderliesten van Ames Autobedrijf 
in Zwijndrecht is benoemd tot beste Volkswagen 
Service Adviseur van Nederland. Wat een gewel-
dige prestatie! Jan-Willem presteerde uitstekend 
op met name inlevingsvermogen, merkbeleving 

en het vertegenwoordigen van ons bedrijf. Uiter-
aard werd hij vanwege deze bijzondere prestatie 
in het zonnetje gezet bij Ames in Zwijndrecht. 

Amega in het nieuws 

Een kijkje in de keuken 

Amega omarmt de fiets  

Win kaarten voor
Live at Wantij 2019  

Meer werknemers uit de auto en op de fi ets. Dat 
is waar Amega als offi ciële fi etsambassadeur sa-
men met 10 andere werkgevers en staatssecretaris 
Stientje van Veldhoven actief voor inzetten. De 
11 fi etsambassadeurs vertegenwoordigen diverse 
sectoren. Het gaat naast de Amega Groep om: 
UMCG, a.s.r., Efteling, Enexis, Fujifi lm, MN, 
Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel 
en Zalsman.

Deze partijen stimuleren actief het fi etsen onder 
de medewerkers en hopen daar niet alleen de 

eigen medewerkers mee te inspireren, maar ook 
de sector, regio of klanten. Voorbeelden van de 
gerichte maatregelen die de fi etsambassadeurs 
ondernemen zijn: kilometervergoedingen, benut-
ten van fi scale voordelen bij de aanschaf van een 
fi ets, laadpalen voor e-bikes, leenfi etsen, fi etsen-
stallingen, douches en fi etsenmakers op kantoor.
De benoeming tot fi etsambassadeur past goed in 
het project dat Amega met Samen Bereikbaar is 
aangegaan om zoveel mogelijk medewerkers uit 
de spits te halen.

Regionale betrokkenheid en sociale participatie 
zijn belangrijk binnen Ames. Om die reden spon-
sort zij onder andere Live at Wantij en Wantijpop, 
muziekevenementen die elk jaar plaatsvinden in 
het Wantijpark in Dordrecht. Live at Wantij geeft 
je de kans om de grootste Nederlandse acts te zien 
in het prachtige en intieme Wantijpark en Wan-
tijpop is een intiem, gratis tuinfeest voor vrien-

den en families. Dit 
jaar staan bij Live at 
Wantij 2019 onder an-
dere Racoon, DI-RECT, Nielson en Wulf op het 
programma. Wil je er bij zijn op vrijdag 14 juni? 
Volg dan Ames Autobedrijf op facebook. Wij ge-
ven onder onze volgers 5x2 kaarten weg.

Ames Auto Casa: SEAT 
dealer van het jaar 2019  
SEAT heeft Ames Auto Casa uitgeroepen tot 
beste SEAT-dealer van Nederland. Ames ont-
ving deze prijs uit handen van Maarten Jans-
sen, directeur van SEAT Nederland, vanwege 
de uitstekende prestaties op het gebied van 
klanttevredenheid, deskundigheid, sales en 
after sales. Ames Auto Casa won de award al 
eerder in 2015. 

Leen de Koning, Directeur Ames Autobedrijf, is 
uiteraard zeer tevreden met de prijs. “Het succes 
van het bedrijf is gebaseerd op de inzet, motivatie 
en focus van onze medewerkers om de klanten 
optimaal van dienst te zijn,” aldus Leen de Ko-
ning. “Goede prestaties en een zeer hoge klanten-
tevredenheid. Dat is in onze branche een cruciale 
factor,” vult Kees Peels aan.

Save the date!

Zomercheckdag 29 juni
Zaterdag 29 juni vindt de zomercheckdag weer plaats. Laat uw auto op 
deze dag checken op essentiële onderdelen zoals remmen, ruitenwissers, 
accu, vloeistoffen en verlichting.
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bott.nl  
Bedrijfswageninrichting
De gecertificeerde inrichter

Adv.1_BottNL_64x47mm.indd   1 20-09-17   12:20
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Carrosseriebescherming 
en inbraakwering

Veilig en duurzaam 
daktransport

Ergonomische, robuuste 
opstaptredes

Compleet, kwalitatief 
en uit voorraad leverbaar

128 x 94 mm HAH blad algemene adv.indd   1 25-3-2019   17:04:23

Kijkje in de keuken 
van PSB Bedrijfs-
wageninrichting
PSB Bedrijfswageninrichting biedt al meer 
dan dertig jaar een totaalpakket aan produc-
ten en diensten voor de inbouw van bedrijfs-
wagens van alle merken. Of het nu gaat om een 
standaard inrichting, een op maat gemaakte 
houten inrichting of een lichtgewicht alumi-
nium inrichting, het kan allemaal! Bent u ook 
zo benieuwd naar het proces van bestellen tot 
afl everen? Wij geven u een kijkje in de keuken 
van PSB.

Wanneer iemand interesse heeft in een bedrijfs-
wageninrichting, of hier meer van zou willen 
weten plant de afdeling verkoop als eerste een 
orientatie gesprek in. Tijdens dit gesprek wordt 
de meest optimale inrichting voor de betreffende 
laadruimte besproken en tevens in 3D ingete-
kend, indien nodig in samenwerking met de afde-
ling engineering.

PSB ontwikkelt en levert maatwerk bedrijfswa-
geninrichtingen in hout, aluminium of kunst-
stof. Daarnaast biedt PSB alles op het gebied 
van 230V-installaties, signalering, belettering, 
auto-elektronica (alarmsystemen, voertuigvolg-
systemen, achteruitrijcamera’s), laadruimtebe-
veiliging, opstaptredes, laad en los mogelijkhe-
den (o.a. kraantjes, imperiaals en palenjukken), 
standkachels, maatwerk hondenkooien, op- en 
onderbouwkisten en verzorgt PSB de inbouw van 
dubbele cabines in alle voorkomende merken. 
Door de diverse specialismen kan de klant opti-
maal worden bediend.

Nadat de opdracht is verstrekt controleert de af-
deling sales support de order op juistheid en com-
pleetheid en stelt de defi nitieve werkorder op met 
bijbehorende inbouw-handleidingen en stroom-
schema’s.

De afdeling planning & werkvoorbereiding plant 
vervolgens de werkzaamheden in bij de betref-
fende bedrijfswageninrichter. Vanaf dit moment 
heeft de magazijnmedewerker ook alle beschik-
bare data voor handen om de juiste onderdelen 
te bestellen. Bij de frees-afdeling gaan ze aan de 
slag met het frezen van de basis betimmering en/
of houten kastinrichting. Op deze manier zijn alle 
onderdelen en in te bouwen materialen beschik-
baar op de dag van inbouw. De chef werkplaats 
bespreekt voorafgaande aan de inbouw de werk-
order met de bedrijfswageninrichter. Wanneer de 
inbouw gereed is volgt de eindcontrole en wordt 
er een eindcontrole-document (inclusief foto’s) 
opgesteld door de chef werkplaats.

Al deze schakels en stappen worden zo effi cient 
mogelijk ingericht om de doorlooptijd kort te 
houden. Ook is het voor fl eetowners mogelijk 
om het gehele proces van bestelling tot afl evering 
zichtbaar te krijgen in het PSB Klantportaal. 

Zoekt u een partner welke uw bedrijf volledig kan 
ontzorgen op gebied van bedrijfswageninrich-
ting? Neem dan snel contact met ons op en ontdek 
de vele mogelijkheden die PSB u kan bieden!

PSB Bedrijfswageninrichting
Langeweg 350
3331 LG Zwijndrecht
T. 078 - 620 3993
I. www.psb.nl 

Danny Makkelie kiest voor 
Volkswagen Tiguan

Hyundai NEXO FCEV voor
Visser & Smit Hanab  
Onlangs heeft H-Point Dordrecht namens Wevi 
B.V. de eerste Hyundai NEXO FCEV mogen af-
leveren aan Visser & Smit Hanab, een werkmaat-
schappij van VolkerWessels. De NEXO FCEV is 
Hyundai’s nieuwste waterstof auto die ruim 600 
km kan afl eggen op een volle tank waterstof. 
Bovendien is de NEXO geheel emissievrij. Dat 
betekent dat er tijdens het rijden geen schade-
lijke stoffen (CO2) vrijkomen. Het enige wat de 
NEXO uitstoot is water. WEVI, een onafhankelij-
ke mobiliteitspartner, is volgens Niels Noordam 
(directeur WEVI) sterk bezig met het verduurza-
men van haar wagenpark waarbij de NEXO een 
fantastisch aanwinst is. Dit is de eerste NEXO 
van een serie die WEVI bij H-Point besteld heeft. 
Naast de NEXO zijn er van het merk Hyundai 
ook al IONIQ EV’s en KONA EV’s ingezet om 
de verdere verduurzaming mogelijk te maken. 

Danny Makkelie is politieagent en een Ne-
derlandse voetbalscheidsrechter.  In juni 2017 
promoveerde Makkelie naar de elitelijst van de 
UEFA en bereikte daarmee de allerhoogste groep 
op het mondiale niveau. Net als velen valt ook de 
bekende scheidsrechter voor de populaire Volks-

wagen Tiguan. Uit handen van Robin Hardenbol 
van Ames Autobedrijf ontving hij de sleutels van 
zijn gloednieuwe Tiguan. In de volgende editie 
van de krant Amegazine leest u in een exclusief 
interview meer over Danny Makkelie.

Commercieel Manager Ramon Dame van PSB 
Bedrijfswageninrichting
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AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk,  
Oud Beijerland, Sliedrecht en ’s Gravendeel
Ames.nl  |  info@ames.nl

Economy
Service

De voordelen van
Economy Service
 Altijd lage onderhoudsprijzen

  2 jaar garantie op onderdelen
 en uitgevoerde werkzaamheden

  Gratis pechhulp binnen Europa 

  Altijd gebruik van originele 
 onderdelen

 Gratis APK bij onderhoud

  Gekwalificeerde 
 Volkswagen monteurs

Onderhoud

 Caddy
€199*

* Exclusief BTW.

Voordelig onderhoud voor bedrijfswagens die al wat langer meegaan.Voordelig onderhoud voor bedrijfswagens die al wat langer meegaan.

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350 • Zwijndrecht• Telefoon: 078 - 6484202

Wie elke dag hard werkt, verdient best wat extra luxe. Die luxe vind je in de T-Edition van 
Volkswagen Bedrijfswagens. Bovenop de Highline uitrusting is de Transporter T-Edition onder 
meer uitgerust met Adaptive Cruise Control, LED koplampen, lichtmetalen velgen, ‘Light Assist’ 
grootlichtassistent en de Mijn Volkswagen bedrijfswagen app. Verschil moet er zijn.

Je rijdt al in een dikke T-Edition vanaf € 27.050.

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk, 
Oud Beijerland, Sliedrecht en ’s Gravendeel (servicevestiging)
Ames.nl  |  info@ames.nl

Genoemde vanafprijzen betreffen adviesprijs is excl. BTW/BPM en advieskosten rijklaarmaken, leges en recyclingsbijdrage. Voor de Transporter 
Gesloten Bestelwagen € 940,97, voor de Transporter Dubbele Cabine € 1.040,97. Volkswagen Financial Services aanbieding o.b.v. 2,99% nominale 
rente (Caddy, Transporter en Crafter) en 4,99% (Amarok). Alle bedragen o.b.v. 48 maanden en een maximale slottermijn van 40% van de catalogus-
prijs inclusief BTW en exclusief BPM. De BTW geldt als minimale aanbetaling en kun je (mogelijk) terug krijgen via de belasting. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Exacte voorwaarden en actieperiode op volkswagen-
bedrijfswagens.nl/acties.html. Gem. brandstofverbruik Transporter: 5,8 - 9,9 L/100 km(1L op 10,1 - 17,2 km), CO2-uitstoot: 153 - 228 g/km.

Je hebt de Transporter. 
En je hebt de T-Edition.
Verschil moet er zijn.

Transporter T-Edition

t.w.v. € 10.293 Nu € 3.550

Inruilpremie  € 2.000
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Genoemde vanafprijzen betreffen adviesprijzen en zijn excl. BTW/BPM en advieskosten rijklaarmaken, leges en recyclingsbijdrage. Voor de Caddy bedragen deze kosten excl. BTW totaal € 775,97, voor de Transporter Gesloten Bestelwagen € 940,97, voor de Transporter Dubbele Cabine € 1.040,97. Volkswagen Financial 
Services aanbieding o.b.v. 2,99% nominale rente (Caddy, Transporter en Crafter) en 4,99% (Amarok). Alle bedragen o.b.v. 48 maanden en een maximale slottermijn van 40% van de catalogusprijs inclusief BTW en exclusief BPM. De BTW geldt als minimale aanbetaling en kun je (mogelijk) terug krijgen via de belasting. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Exacte voorwaarden en actieperiode op volkswagenbedrijfswagens.nl/acties.html. Gem. brandstofverbruik Caddy: 4,4 - 6,3 L/100 km (1L op 15,9 - 22,7 km), CO2-uitstoot: 116 - 156 g/km. Gem. brandstofverbruik 
Transporter: 5,8 - 9,9 L/100 km(1L op 10,1 - 17,2 km), CO2-uitstoot: 153 - 228 g/km.

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk, 
Oud Beijerland, Sliedrecht en ’s Gravendeel
Ames.nl  |  info@ames.nl

Inruilpremie Caddy € 750

Inruilpremie Transporter € 2.000

Financial Lease 2,99% 

nu met 4 Jaar Garantie.

Je hebt kansen. En je hebt buitenkansen.
Caddy en Transporter Economy Business Editions.
Verschil moet er zijn.

Caddy 
55 kW

Caddy Maxi
55 kW

Transporter 
L1 26 62 kW

Transporter 
L2 28 75 kW

Nu voor € 12.945 € 14.595 € 17.995 € 20.995

Financial Lease per maand + 4 Jaar Garantie € 163 € 184 € 227 € 265

Inclusief uitrusting t.w.v. € 2.780 € 2.360 € 1.995 € 1.995

Climatic airconditioning ● ● ● ●

Radio 'Composition Audio' incl. telefoonvoorbereiding ● ● ● ●

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en bijrijdersstoel ● ●

Comfortbestuurdersstoel ● ●

Elektrisch pakket ● ● Standaard Standaard

Schuifdeur rechts ● Standaard Standaard Standaard

Cruise Control (optioneel) € 315 € 315 € 320 € 320

Nu tijdelijk extra voordelig instappen in de Caddy of de Transporter met de 
zéér aantrekkelijke Business Edition pakketten. Kom langs bij Ames voor 
een proefrit in een van deze kanjers. Waar jij het verschil mee maakt.

Caddy
Vanaf € 12.945 of € 163 per maand

Transporter
Vanaf € 17.995 of € 184 per maand

Vanaf 1 september 2019 moeten 
de bedrijfswagens gecertificeerd 
zijn volgens de Worldwide Harmo-
nised Light Vehicle Test Procedure 
(WLTP). Wat houdt die norm in en 
wat betekent dat voor de bedrijfswa-
gens van Volkswagen? We vragen het 
aan Rob van der Velden, manager 
van Ames Bedrijfswagencentrum in 
Zwijndrecht. 

“WLTP is de nieuwste methode om 
brandstofverbruik en uitstoot van voer-
tuigen te meten. In september 2019 
geldt de WLTP voor alle nieuwe gere-
gistreerde bedrijfswagens. De omzet-
ting naar WLTP kan langere levertijden 
geven en daar heeft Ames op geantici-
peerd door allerlei smaken bedrijfswa-
gens in te kopen. Wij hebben maar liefst 
400 bedrijfsauto’s besteld om onnodige 
levertijden te beperken.” Stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsde modellen op 
voorraad met hoge inruilpremie. Je hebt 
kansen. En je hebt buitenkansen. 

Neem bijvoorbeeld de zeer complete 
Volkswagen Caddy en Transporter Eco-
nomy Business Editions. U rijdt al in 
een Caddy vanaf € 12.945 en financial 
lease voor € 163 per maand inclusief 
uitrusting t.w.v. € 2.790. De Transpor-
ter is al verkrijgbaar vanaf € 17.995 en 
financial lease voor € 227 per maand 
inclusief uitrusting t.w.v. € 1.995. Kom 
langs voor onze speciale acties met 
hoge inruilpremies. Wees er snel bij 
want iets wat lekker is, is snel op!

Ames Bedrijfswagencentrum heeft
veel voordelige smaken voor u op voorraad

Wees er snel bij 
want iets wat 

lekker is, is snel op!

Ames Bedrijfswagencentrum
Langeweg 350
3331 LG Zwijndrecht
T. 078 - 6484202
E. info@ames.nl
I.  www.amesbedrijfswagens.nl

Na alle berichten over exorbitante bonussen en gouden handdrukken 

voor topmanagers, lijkt het einde van de graaicultuur nog niet in 

zicht. Integendeel. Eindelijk krijgen ook ZZP’ers en MKB’ers volop 

mogelijkheden zichzelf te verrijken met een bonussen tot ruim 

¤ 10.000. Want tijdens de Vriendenprijs Weken is het wel heel erg 

lekker binnenlopen. Kom daarom vandaag nog bij ons langs, want de 

Vriendenprijs Weken zijn sneller voorbij dan u denkt. Of bereken direct 

uw bonus op volkswagen.nl/goudenhanddruk.

Royale bonussen van Royale bonussen van 
ruim ¤ 10.000 voor ruim ¤ 10.000 voor 
zzp’ers en mkb’ers zzp’ers en mkb’ers 
aan de orde van de dag.aan de orde van de dag.

door onze verslaggever

Voordeel 
van ruim

€ 10.000
op de 

Transporter

Voordeel van ruim€ 5.000op de Crafter

Voordeel van ruim€ 7.000op de Caddy

Bedrijfswagens

Genoemde prijzen zijn excl. BTW/BPM. Alle aanbiedingen zijn geldig van 4 september t/m 2 november 2014. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk op www.vwbedrijfswagens.nl voor de exacte voorwaarden. 

Loop binnen tijdens de Vriendenprijs Weken.

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht, Telefoon: 078 - 6143322
Wolweverstraat 2, Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 483666
Prinses Irenestraat 7, Oud Beijerland, Telefoon: 0186 - 614466
Stationsweg 70, Sliedrecht, Telefoon: 0184 - 416500
Mijlweg 65, ’s Gravendeel, Telefoon: 078 - 6732800
Ames.nl  |  info@ames.nl

Manager Rob van der Velden van 
Ames Bedrijfswagencentrum

Voordelige smaken!
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Groot
onderhoud

www.serviceonly.nl

Maak uw afspraak online op www.serviceonly.nl 
en gebruik kortingscode:

SOGO199

van € 245,-

 voor  € 199,-

Service Only heeft vestigingen in: 
Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht, ‘s-Gravendeel, 
Zwijndrecht, Sliedrecht en Gorinchem

Onder alle klanten die gebruik maken van 

deze actie verloten wij ook nog eens een 

Lego T1 camper
Winnaar krijgt persoonlijk bericht.

 voor  

Geldig 

in de maand 

mei bij alle 

vestigingen

De veelzijdige smaken van Bon Bon Partyservice, Amega fleet en AA Lease

“We hebben in elkaar een
betrouwbare partner gevonden” 
Als het over smaken gaat dan zijn 
we bij Bon Bon party service op het 
juiste adres. Tijd voor een interview 
met directieleden Rob Daalhuizen 
en Marcel Baanen en ook Jacob 
Huijser van Amega Fleet schuift aan 
tafel. 

Als trouwe klant van Amega Fleet en 
AA Lease weten de heren van Bon 
Bon Partyservice dat het prettig sa-
menwerken met elkaar is. Marcel 
Baanen: “Amega Fleet en AA Lease 
zorgen ervoor dat onze mobiliteit ge-
garandeerd blijft. Onze medewerkers 
rijden in de merken Volkswagen, Opel 
en Audi via Amega Fleet en AA Lease. 
Wij vinden een verzorgd wagenpark 
een visitekaartje voor ons bedrijf. Een 
goede en representatieve uitstraling 
is belangrijk en dat geldt ook voor de 
auto’s die voor je deur staan. Boven-
dien zijn het stuk voor stuk degelijke 
wagens waar je op kunt vertrouwen.” 

Down to earth
Rob Daalhuizen doet daar nog een 
schepje bovenop. “Tien jaar geleden 
zijn wij zaken gaan doen met Amega 
nadat ik zakelijk een auto had aange-
schaft bij Ames en geholpen werd door 
Jacob. We hadden direct een klik net 
als we dat hebben met Hans de Boer 
van AA Lease. Het zijn mannen die 
snel weten te schakelen en doen wat 
ze beloven. Ze zijn fl exibel en lekker 
down to earth. Daar houden wij van. 
Wij als directie zitten ook op de wagen 

en helpen mee met het op- en afbou-
wen van onze evenementen. We willen 
graag weten wat er speelt, bij de klant 
en ook op de werkvloer.” 

Win-winsituatie
Jacob Huijser is zichtbaar in zijn nop-
jes met de woorden van Rob en Marcel. 
Ook zijn ervaringen zijn louter positief 
als het over de samenwerking met Bon 
Bon party service gaat. “We begrijpen 
elkaar, er zijn veel overeenkomsten 
tussen onze organisaties als je kijkt 

naar onze manier van werken,” aldus 
Jacob. “Elk jaar verzorgt Bon Bon 
party service voor ons de haringparty, 
een veelzijdig netwerkevent. Alles ziet 
er strak uit en is goed geregeld. Van de 
aankleding tot aan het eten en drinken. 
Ze denken echt met je mee.” Tot slot 
zegt Rob: “Onze samenwerking is een 
win-winsituatie. We hebben in elkaar 
een betrouwe partner gevonden.” 

‘Uw smaak is
onze passie’
Bon Bon party service verzorgt al-

les op het gebied op het gebied van 

culinair, styling en entertainment. 

Alles kan en alles mag zolang het 

past bij de wensen, verwachtingen 

eisen en behoeftes van de klant. 

Thuis of op een van de vele exter-

ne locaties. Het toonaangevende 

bedrijf levert maatwerk en weet 

altijd weer andere smaken te leve-

ren. Niet voor niets is het credo: ‘Uw 

smaak is onze passie’.  

V�lzijdige smaken!

T. 078 - 631 13 12
I. www.aalease.nl

T. 078 - 632 13 75
I. www.amegafleet.nl

...zo voel je je in Brasserie & Wijnbar De Heeren van 
Ambacht. Met een compleet nieuw team, een vernieuwde 

menukaart en inrichting zijn we weer klaar voor de 
toekomst! Wist u ook dat u bij ons terecht kunt voor 

uw vergadering, partij, zakenlunch of bruiloft? 

Dorpsstraat 22 | 3342 BD | Hendrik-Ido-Ambacht | 078 – 681 23 21 | info@deheerenvanambacht.nl | www.deheerenvanambacht.nl

Geniet tegen inlevering van deze coupon van een 3 gangen 
menu, inclusief apperatief. Geldig voor 2 personen.

V.l.n.r. Jacob Huijser, Rob Daalhuizen 
en Marcel Baanen
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Ontdek meer op h-point.hyundai.nl 

H-Point B.V.
Mijlweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200

Gecombineerd verbruik: 0,95 (Kg/100 km)/105,3 (Km/Kg). CO2-emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruik gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens 
Europese Verordening 715/2007*2017/1347 (NEDC 2.0 of WLTP van toepassing. Afhankelijk per model en/of uitvoering). Genoemde bijtelling is op basis van belastingschijf 3 (40,85%). Hyundai biedt acht 
jaar / 200.000 km garantie op de batterij. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl

Hyundai NEXO

Hyundai loopt al meer dan twee decennia voorop bij de ontwikkeling van waterstofvoertuigen. Ontdek nu de unieke 
Hyundai NEXO! De elektrisch aangedreven NEXO kan maar liefst 665 kilometer afleggen op een volle tank waterstof. 
En waterstof tanken kost slechts 5 minuten! Hij heeft dus géén uitstoot, alleen waterdamp. Daarbij heeft de NEXO een 
gestroomlijnd design, een snelle acceleratie én veel interieurruimte. Onweerstaanbaar. Kom snel langs of maak een 
afspraak voor een proefrit.

Autojournalist Werner Budding ging u al voor en testte de Hyundai NEXO. Scan de QR-code en lees alles over zijn rij-ervaring.

De nieuwste generatie waterstofauto.

Onweerstaanbaar Elektrisch. € 95 p.m.

Bijtelling vanaf

€ 74.995
Vanaf

4% Bijtelling

De Hyundai NEXO smaakt naar meer

Een zeer complete waterstof-
auto gericht op de toekomst

Waterstofstations
Omdat Amega gelooft in een toe-

komst voor de Hyundai NEXO en 

de waterstofauto aansluit op haar 

duurzame bedrijfsvoering, maakt zij 

zich hard voor een � inke uitbreiding 

van het aantal waterstofstations in 

de regio. Met verschillende partijen, 

waaronder ondernemersvereniging 

Werkgevers Drechtsteden (WD), 

is het doel gesteld om binnen een 

jaar in de regio een waterstofstation 

te openen en er in het jaar erna nog 

eens vier.  

De Hyundai NEXO is een innovatie-
ve waterstofauto die geavanceerde 
technologie combineert met een fu-
turistisch design en geweldige rijei-
genschappen. De elektrisch aange-
dreven SUV is geheel emissievrij en 
kan maar liefst 665 kilometer (vol-
gens WLTP) afl eggen op een volle 
tank waterstof. Kom hem bewonde-
ren in de showroom bij H-Point en 
maak een PROEFrit!

De NEXO is een elektrische waterstof-
auto die waterstof (H2) als energiebron 
gebruikt in plaats van een batterij. De 
waterstof wordt in een brandstofcel 
met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet 
in water (H2O), waarbij elektriciteit 

geproduceerd wordt die de elektromo-
tor aandrijft. Het enige restproduct is 
waterdamp en warmte. De Hyundai 
NEXO is in Nederland verkrijgbaar bij 
vijf gespecialiseerde Hyundai-dealers, 
waaronder H-Point in Dordrecht. 

Zeer compleet
De Hyundai NEXO is echter meer dan 
‘alleen’ een waterstofauto. Rijden in 
de ultieme eco-auto met slechts 4% 
bijtelling (ook in 2019 over het ge-

hele catalogusbedrag) is rijden in een 
zeer complete auto die gericht op de 
toekomst is. Geïnspireerd door de na-
tuur kenmerkt de elegante vormgeving 
van de Hyundai NEXO zich van opzij 
door de golvende lijn van de zijruiten. 
Het brede 12,3-inchscherm geeft niet 
alleen de navigatie weer, maar ook in-
formatie over het energieverbruik, het 
infotainment en de instellingen van 
de klimaatregeling. De geavanceerde 
technologie in de NEXO helpt onge-

vallen voorkomen en beschermt inzit-
tenden in het geval van een ongeluk. 
Met Hyundai SmartSense, de geavan-
ceerde assistentiesystemen, biedt de 
NEXO het nieuwste op het gebied van 
actieve veiligheid. 

De Hyundai NEXO smaakt naar meer. 
Kom en maak een PROEFrit. U bent 
van harte welkom in de showroom van 
H-Point.

H-Point
Mijlweg 31
3316 Be Dordrecht
T. 078-6322200
I. www.h-point.nl

Maak nu een proefrit bij H-Point Dordrecht!

Kom Hotshoppen bij H-Point

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van 
gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. DE ACTIEMODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN 
AFWIJKEN VAN DE STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Kom Hotshoppen bij H-Point

Hyundai i10 1.0 i-Motion
van €11.995,- voor €9.495,- 
> Centrale deurvergrendeling
> Climate Control
> Radio cd-/mp3 speler met USB-aansluiting
> Standaard 5-deurs
> In delen neerklapbare achterbank
> 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
> In diverse kleuren leverbaar

Hyundai i20 i-Motion 5-deurs
van €15.495,- voor €12.495,- 
> Airconditioning
> Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
> Elektrisch bedienbare ramen vóór
> Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
> Radio cd-/mp3 speler met USB-aansluiting
> 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
> In diverse kleuren leverbaar

H-POINT B.V.
Mijlweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200
h-point.hyundai.nl

OP=OP
Manager H-Point Hans Verweij

Smaakt naar m�r!

Autojournalist 

Werner Budding reed 

in de Nexo. Scan de 

QR-code en bekijk 

zijn ervaring.
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Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Tarraco: 4,9 – 7,3 l/100km (1:13,7 – 1:20,4). Gemiddelde CO2-emissie: 129 - 166 g/km. De vermelde consumentenadviespr� s is inclusief btw,   bpm, r� klaarmaakkosten, 
recyclingb� drage en leges. Genoemde pr� s is een vr� bl� vende consumentenadviespr� s ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. Afbeelding kan afw� ken van de werkel� kheid. 

De nieuwe
SEAT Tarraco. 

Why not now?
seat.nl/tarraco

De nieuwe SEAT Tarraco rekent af met excuses en biedt alle ruimte om jouw leven nóg interessanter 
te maken. Stap in deze alleskunner met z� n spraakmakende design, zitruimte tot wel zeven personen 
en bagageruimte tot wel 1.920 liter. Ervaar het grootse karakter van z� n interieur en r� -assistentie
van hoog niveau. Ontdek waarom niets meer voor jou te ver, te risicovol of te moeil� k is. 
Kom langs in onze showroom of plan direct een proefrit. Je r� dt hem al vanaf € 37.950. 

AMES AUTO CASA   Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Be� erland, Sliedrecht, ’s-Gravendeel en Zw� ndrecht
Telefoonnummer 078 - 64 84 201 • www.ames.nl

van
het Jaar
Dealer

2019

SEAT

Ames Auto Casa

van
het Jaar
Dealer

2019

SEAT

Ames Auto Casa

SEAT278-03 Tarraco advertentie 260x192mm v1.indd   1 22-03-19   10:52

* Tegen inlevering van deze bon. 
Schade wordt eerst door ons beoordeeld om te kijken  

of de schade in aanmerking komt voor spot repair.  
Actie geldig tot 30-09-2019.

Schadenet Ames
Langeweg 350, 3331 LG Zwijndrecht

www.schadenetames.nl

www.schadenetdekoning.nl

Schadenet De Koning
Kelvinring 14, 2952 BG Alblasserdam

PAALTJE
OVER 
HET HOOFD 
GEZIEN?

Spot repair
voor

€ 195,-*
(incl. BTW)

Professionele verfproducten, aanverwante materialen en gereedschappen 

Doe-Het-ZelfBouwverven Autolakken Protective Coatings 
& Industrielakken

Davel
Vloersystemen

Luijten-VVZ | www.luijtenvvz.nl | info@luijtenvvz.nl

Dordrecht  |  Goes  |  Vlissingen  |  Terneuzen  |  Capelle a/d IJssel  |  Barendrecht  |  Gorinchem



April 2019 Amegazine 27

De Tarraco is na de Arona en Ateca 
de derde en grootste SUV van SEAT. 
De buitengewone ruime alleskunner 
combineert het comfortabele van 
een gezinsauto met de kracht van 
een terreinwagen. Hij is er met vijf 
of zeven volwaardige zitplaatsen en 
leverbaar in twee heerlijke smaken: 
de Style en de Xcellence.

Welke smaak u ook kiest de De Tar-
raco is altijd zeer compleet en heeft 
een uitgesproken design met opvallen-
de details als de prominente grille en 
vlakke LED-koplampen. Dit nieuwe 
design-DNA zal ook toekomstige mo-
dellen van het merk sieren. 

Tarraco Style
De Tarraco Style komt sterk voor de 
dag met onder meer 17 inch lichtme-
talen velgen en Full LED koplampen. 
Het interieur ademt een hightech sfeer 

dankzij de standaard Virtual Cockpit 
met 10,25-inch hoge-resolutie scherm 
en het Media System Plus met 8-inch 
touchscreen. Ook op het gebied van 
veiligheid heeft de Tarraco Style veel 
te bieden. Standaard inbegrepen zijn 
Front Assist met fi etsherkenning, Lane 
Assist en E-Call, dat automatisch hulp-
diensten inseint bij een ongeval.

Tarraco Xcellence
Naast de Style is er ook de Xcellence 
uitvoering. Dit vergt een bescheiden 
meerprijs en daarvoor biedt de Xcel-
lence nog meer luxe. Uiteraard be-
schikt de Xcellence over alle voorzie-
ningen van de Style, maar in plaats van 
17 inch lichtmetalen velgen heeft hij 
19 inch exemplaren. Vanzelfsprekend 
staat ook het interieur in het teken van 
luxe. Het standaard Media System 
Navi met 8-inch touchscreen maakt 
navigeren eenvoudiger, overzichtelij-
ker en effi ciënter dan ooit. Zelfs parke-
ren is kinderspel: de Tarraco Xcellence 
beschikt over parkeersensoren voor en 
achter, een achteruitrijcamera én Park 
Assist. 

Eigen smaak 
Aanvullend op de twee vaste uitvoe-
ringen zijn er diverse mogelijkheden 
om de auto verder naar eigen smaak 
aan te kleden. Zo zijn er bijvoorbeeld 
speciale lakkleuren leverbaar. De Tar-
raco Xcellence is er tevens met lederen 
interieurbekleding, eventueel in com-
binatie met stoelverwarming vóór en 
achter. Een andere interessante optie is 

het Technology Pack, dat vele geavan-
ceerde assistentiesystemen bundelt. 
Inbegrepen zijn onder andere Adaptie-
ve Cruise Control, grootlichtassistent 
en dodehoekherkenning.

Maximale veiligheidsscore
Naast het uitgesproken design en het 
gebruiksgemak scoort de Tarraco ook 
op het gebied van veiligheid uitmun-
tend. Niets voor niets is de Tarraco 
beloond met maar liefst vijf sterren 
in Euro NCAP-botsproeven. De vei-
ligheidsfeatures en botsbestendigheid 

werden getest tijdens een uitgebreide 
serie botsproeven. Deze proeven heb-
ben geleid tot de maximale score.

Benieuwd naar de heerlijke smaken 
van de SEAT Tarraco? U bent van har-
te welkom in de showroom van Ames 
Auto Casa om een proefrit te maken. 
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Danny Makkelie kiest voor
Volkswagen Tiguan bij Ames
 Net als velen valt ook de bekende scheidsrechter 
Danny Makkelie voor de populaire Volkswagen 
Tiguan. Uit handen van Robin Hardenbol van 
Ames Autobedrijf ontving hij de sleutels van zijn 
gloednieuwe Tiguan. Bij Amega hebben we een 
groot assortiment aan SUV’s. Op pagina 8 hebben 
we ze voor u op een rijtje gezet. Welk model prik-
kelt uw zintuigen?

Komt u de ŠKODA 
SCALA proeven? 
Een nieuwe naam, nieuwe technologie 
en een nieuwe persoonlijkheid: met 
de SCALA breidt ŠKODA zijn aan-
wezigheid in het populaire compacte 
segment uit. Alle uitvoeringen van de 
SCALA zijn het proeven meer dan 
waard. Vanaf de introductie op 18 mei 
2019 is de SCALA in de showroom 
van Ames ŠKODA Centrum te bewon-
deren. U bent van harte welkom! 

> zie pagina 11

De verrukkelijke
smaken van Amega

Volkswagen T-Cross
een SUV om van te 
smullen

Op zaterdag 16 maart heeft Ames 
Autobedrijf met ruim honderd geïn-
teresseerden de Volkswagen T- Cross 
feestelijk onthuld tijdens het Preview 
Event. De reacties waren om te smul-
len. En er is goed nieuws want vanaf 
deze week is de T-Cross leverbaar en 
in de showroom van Ames Autobedrijf 
te bewonderen. 
> zie pagina 3

Tweede paasdag open

Op tweede paasdag (maandag 22 april) 
zijn alle dealervestigingen van Amega 
geopend. Kom langs en proef de ver-
schillende smaken van onze merken en 
modellen… en natuurlijk onze paasei-
eren. U bent van harte welkom tussen 
10.00 – 17.00 uur.

Voor welke nieuwe
smaak gaat u? 
Bij Amega dienen zich weer nieuwe 
smaken aan. Ware smaakmakers met 
een unieke verschijning of met zeer 
bijzondere innovatieve snufjes. Som-
mige kunt u al snel proeven en an-
dere laten nog even op zich wachten. 
U leest op pagina 13 wat er allemaal 
nieuw is en wat u kunt verwachten. 

Motorcoureur Mirjam Pol 
tweede bij Dakar 2019 

“Voor elke smaak
hebben wij iets in huis”

Met dealerschappen van de merken 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA 
(AMES), Opel (Van Mill), Volvo 
(SvensCar) en Hyundai (H-Point) is er 
bij Amega voor ieder wat wils! 
Of je nu groot, klein, luxe, nieuw, ge-

bruikt, zuinig, elektrisch, exclusief, 
sportief of in een SUV wilt rijden. 
Ontdek in deze krant de verrukkelijke 
smaken van Amega en alle andere (cu-
linaire) verrassingen!

Als betrokken organisatie hoort 
sponsoring er voor Amega bij, zoals 
sponsoring van de succesvolle Neder-
landse motorcoureur Mirjam Pol. Een 
dame die van aanpakken weet en daar 
houden wij van bij Amega. Ze werd 

tweede in het damesklassement van 
de Dakar 2019. Tijd voor een exclusief 
interview.

> zie pagina 19

Tijdens een levendig gesprek met va-
der en zoon Rob en Ben van der Valk 
en vader en zoon Leen en Reinier de 
Koning van Amega gaat het over de 

(onderlinge) samenwerking en de 
raakvlakken tussen de twee bedrijven. 
U vindt het interview op pagina 10. 

Wij zijn op zoek naar
smaakmakers! 
Amega groeit en daarom zijn wij 
op zoek naar enthousiaste collega’s. 
Werken bij Amega is werken bij een 
stabiele, klantgerichte en groeiende 
organisatie. Heb jij passie voor mobili-
teit en ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Groei met ons mee! 

> zie pagina 5

De smaken van Amega
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Ongeacht uw passie, 
met Continental heeft u altijd grip!

Dankzij het innovatieve Black Chili rubber-
compound, ontwikkeld in onze testlaboratoria 
in Duitsland, blijft u altijd “on track”. Of u nu 
fietst en vertrouwt op de Grand Prix 5000, 
óf zit achter het stuur van uw auto,  

M A I N  PA R T N E R

#ShareTheRoad




