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Auto Egberts

Auto Egberts zet vol in op elektrisch rijden!

Schadenet Bathoorn

Zéker bij autoschade: Schadenet Bathoorn Roden!
RODEN - Als er één bedrijf loopt
als een goed geoliede machine
is het Schadenet Bathoorn wel.
Het schadeherstelbedrijf heeft
alle kennis en kunde in huis om
iedere auto met schade, ongeacht merk, techniek of leeftijd
vlot de weg op te helpen. Rompslomp? Welnee. Sterker nog, je
hebt er helemaal geen omkijken
naar. Schadenet Bathoorn ontzorgt je van begin tot eind. Ze
halen de auto op waar jij dat wilt
en leveren hem brandschoon af
op je werk óf de oprit. Of te wel:
SCHADENET BATHOORN is er
voor U.

Afgelopen voorjaar hebben Auto Egberts en Autobedrijf Nienhuis de handen ineen geslagen en besloten ze samen de toekomst in te gaan. Een belangrijke doelstelling was om de
elektrificering verder in te zetten en met succes! Het bedrijf timmert hard aan de weg als het
gaat om elektrisch rijden. “Inmiddels hebben we meer elektrische auto’s dan auto’s met een
verbrandingsmotor in ons assortiment”, vertelt Gerben Weegenaar. “Dit heeft dat ook echt
de toekomst”.
Elektrisch rijden is goed voor het milieu, maar daarnaast ook voor de portemonnee. En dat
is natuurlijk ideaal nu de brandstofprijzen verder stijgen en ook de wegenbelasting toeneemt.
“Veel mensen rijden al elektrisch en daardoor besparen ze veel kosten”, vertelt Weegenaar.
“Elektrisch rijden kost slechts vanaf één cent per kilometer aan “brandstof”. Als je dat wegzet tegen een achttien cent per kilometer bij benzineauto’s, dan is dat een ontzettend groot
verschil”. Dat is echter niet het enige. “Voor elektrische auto’s hoef je op dit moment nog geen
wegenbelasting en/of BPM te betalen. Al met al is het dus een stuk goedkoper om elektrisch
te rijden”.
Bij Auto Egberts in Leek hebben klanten een ruime keuze uit elektrische auto’s. Deze worden
tevens aangeboden in private lease. “Doordat elektrische auto’s weinig onderhoud hebben,
geen wegenbelasting en BPM, is het maandbedrag ontzettend laag. Lager dan een reguliere
auto welke klanten nu zelf in bezit hebben. Elektrisch rijden is dus ontzettend voordelig. Benieuwd hoe dat gaat? Neem een kijkje bij Auto Egberts, want ook een proefrit maken is mogelijk! “Iedereen kan ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Wij hebben een auto deelconcept
via easydryving.eu, waarbij klanten een uur, een dagdeel of gewoon een hele dag de auto kunnen proberen. Op deze manier krijgen zij de beste ervaring en wordt het gemakkelijker om een
keus te maken”, aldus Weegenaar.
Auto Egberts, Van ’t Hoffstraat 4 Leek. Telefoon: 0594-512464.
Website: www.autoegberts.nl.

Of je nu een Tesla hebt met een paar honderd kilometer op de teller of een Volvo P1650 uit 1965,
hij is in vertrouwde handen bij de professionals van Schadenet Bathoorn. Het bedrijf is thuis in
iedere techniek. Ook de elektronica hoort daarbij. “De elektronica in auto’s neemt toe. Een auto
kan meer zelf en dat vraagt om meer kennis en kunde van onze monteurs. We zijn gecertificeerd
door de Focwa voor een nieuwe branchenorm waarin is opgenomen dat wij ook auto’s met nieuwe techniek professioneel kunnen herstellen. Herstellen gebeurt conform voorschriften van de
fabrikant. Voor ieder merk en model is dat verschillend. Omdat ons werkproces volledig is gedigitaliseerd, kunnen we precies zien hoe onderdelen van auto’s bevestigd zijn en hoe lang het kost
om een onderdeel te vervangen of te (de)monteren. Iedere auto heeft zijn eigen dossier in onze
werkplaatsapp. Zo maak je transparant wat je aan het doen bent.”
24/7 De service van Schadenet Bathoorn gaat ver: 24/7 bereikbaar, kosteloze haal- en brengservice , hulp bij afhandeling met de verzekering, een bloemetje bij aflevering én een belletje
na. De openingstijden zijn op zaterdag sinds kort verruimd. Dat is handig, vooral als je gebruik
wilt maken van de huurauto’s van Bathoorn. Die kun je namelijk nu op zaterdag tot 16:00 uur
terugbrengen!
Autoverhuur en autoruitschade Zelf geen auto maar toch een ritje in de planning? Geen punt.
Je huurt er eenvoudig een dankzij de Autohopper-formule van Schadenet Bathoorn. Alles is
tiptop geregeld en je hebt landelijke dekking. Geen omkijken naar dus! Je huurt er al eentje voor
25 euro per dag. Ster in je ruit? Zo geregeld met de Glassdrive-service van Schadenet Bathoorn.
Het schadeherstelbedrijf werkt voor alle verzekeraars in Nederland.
Belangrijke servicepunten: Passend vervangend vervoer, gratis haal- en brengservice én autoschade expertises voor een vooraf geschat schadebedrag of een officieel schaderapport. SCHADENET BATHOORN is er voor U!
Dwazziewegen 9 Roden. Tel.: 050 501 6498. Voor vragen kun je altijd mailen naar
info@bathoorn.com. Web: www.schadenetbathoornroden.nl

UW SPECIALIST VOOR
ONDERHOUD EN REPARATIE
VAN ALLE MERKEN AUTO’S

€ 20.250.-

€3.750.MAZDA 3 1.6 S-VT BUSINESS EDITION

AUDI Q2 1.0 TFSI SPORT

Bouwjaar: 2007 Km stand: 178.604
Brandstof: Benzine

€ 4.850.SEAT IBIZA 1.4 SPORT UP

Bouwjaar: 2008 Km stand: 153.209
Brandstof: Benzine

€ 16.450.OPEL CROSSLAND X 1.2 ONLINE EDITION
Bouwjaar: 2018 Km stand: 51.248
Brandstof: Benzine

€ 21.950.-

Reparatie voor particulieren, fleetowners, garagebedrijven,
verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen.

NISSAN PULSAR 1.2 DIG-T N-CONNECTA

Bouwjaar: 2018 Km stand: 55.470
Brandstof: Benzine

WWW.AUTOSERVICERODEN.NL

Bathoorn nemen!

€ 12.950.-

TOYOTA C-HR 1.2 EXECUTIVE

kijk voor meer info en occasions op onze site

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bouwjaar: 2017 Km stand: 109.196
Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2016 Km stand: 80.637
Brandstof: Benzine

AUTOSERVICE RODEN • KANAALSTRAAT 65
9301 LR RODEN • 050 501 77 30

OCCASIONS VOOR ELK BUDGET
bij Terwolde Renault Roden

Renault CLIO
90PK TCe Dynamique

Dacia SANDERO
1.0 TCe 90 Essential

Renault KADJAR
1.2 130PK TCe Intens

BJ: 2013

KM: 103.124

BJ: 2021

KM: 4.432

BJ: 2017

KM: 149.378

Nu voor

€ 7.800

Nu voor

€ 14.700

Nu voor

€ 14.900

Renault CAPTUR
120PK TCe Intens Aut.

Golf GTI
Cabriolet 2.0 TSI

Mercedes Benz B-KLASSE
180 Business Aut.

BJ: 2017

KM: 75.730

BJ: 2013

KM: 49.256

BJ: 2018

KM: 52.681

Nu voor

€ 17.600

Nu voor

€ 18.200

Nu voor

€ 23.800

 Haal- en brengservice, vervangend vervoer service.
 Alternatieve kostenbesparende reparatie methoden.
 O.a. kunststof reparatie, toepassing gebruikte delen
 Ook voor een schade voor eigen rekening bent u aan het juiste adres.
Incl.
trekhaak

Autoschadeherstel | Caravan Reparatie | Industrieel Spuitwerk | Restauratie Autoverhuur
Inbouwstation Webasto Opendaken | Ruitreparatie en vervanging
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Renault SCENIC
140PK TCe Intens Aut.

Renault KADJAR
140PK TCe Intens Aut.

Audi A5
Sportback 40 TFSI Design

BJ: 2020

KM: 26.197

BJ: 2021

KM: 15

BJ: 2019

KM: 34.764

Nu voor

€ 28.700

Nu voor

€ 32.800

Nu voor

€ 38.900

APK EN ONDERHOUD
voor alle merken bij Terwolde Renault Roden
Ceintuurbaan Noord 116, 9301 NZ Roden
tel. 050 - 309 71 50, terwolderenault.nl/occasions
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Liewes Roden:

Van Mossel

na overname Autobedrijf
Van Mossel Groningen,
H. van Bergen een nóg breder aanbod groot in Hyundai
RODEN – 1 november 2021.
Een memorabele dag voor
het familiebedrijf Liewes
Roden. Het is namelijk de
allereerste dag van de samenvoeging met Autobedrijf H. van Bergen. De overname hing al een tijd in de
lucht, maar is nu officieel.
Liewes Roden is uitgebreid
op alle fronten. De medewerkers van Van Bergen
hebben een vaste plek in
het bedrijf, de werkplaats is
uitgebreid en ook is het aanbod auto’s breder dan voorheen. En met het universele kwaliteitslabel Bosch Car Service kunnen bestuurders van welk merk dan ook uitstekend terecht bij Liewes
Roden. Het pand aan de Ceintuurbaan Noord heeft inmiddels een complete facelift ondergaan.
Liewes Roden is een familiebedrijf dat al sinds 1924 bestaat. Sinds juni dit jaar wordt het bedrijf
geleid door de 4de generatie en daarmee werd een eerste stap gezet naar een nieuwe toekomst. ‘In de loop van dit jaar deed zich de mogelijkheid voor om het Bosch Car Service Autobedrijf van H. van Bergen over te nemen’, vertelt Hendrik Liewes die verantwoordelijk is voor de
sales binnen het bedrijf. Broer Laurens zwaait het scepter over de werkplaats. ‘We hebben per
1 november alle activiteiten - en de medewerkers - van Autobedrijf H. van Bergen (Kanaalstraat
in Roden) overgenomen. Als Bosch Car Service biedt Liewes Roden compleet onderhoud en
reparatie aan. Niet alleen voor privéauto’s maar ook voor bedrijfsauto’s, elektrische en hybride
auto’s, leaseauto’s en zelfs trailers en aanhangers.’
Ook werd dit jaar bekend dat Stellantis - het moederbedrijf van Opel - het landelijk dealernetwerk gaat herzien. ‘We blijven in ieder geval tot medio 2023 dealer en erkend reparateur
van Opel’. Liewes Roden vindt het leveren van kwaliteit, persoonlijk contact en het bieden van
service erg belangrijk. Die kwaliteit zie je zeker terug in de occasions van CarSelexy, het label
dat garant staat voor maximale zekerheid voor gebruikte auto’s met weinig kilometers en van
maximaal 2 jaar oud.
Ondanks al deze ontwikkelingen verandert er voor onze klanten zo goed als niks. ‘We blijven
immers voorlopig Opel-dealer en als Bosch Car Service autobedrijf - met het CarSelexy-label
- zijn en blijven we het familiebedrijf dat kwaliteit en vooral betrouwbaarheid erg hoog in het
vaandel heeft. Meer weten? Kijk dan op onze sociale mediakanalen en op onze website: www.
liewesroden.nl. Je bent van harte welkom aan de Ceintuurbaan Noord 133 in Roden.

Het Koreaanse automerk Hyundai heeft
een grote stap gemaakt. Althans dat
vindt de nieuwe vestigingsdirecteur Leon
Voornhout. ‘Hyundai is echt een volwassen
merk geworden. Mooie modellen en het is
een echte auto. En betrouwbaar, maar dat
kun je wel aan de Aziaten overlaten.’ Ook
op het gebeid van elektrische auto’s loopt
het merk voorop. Binnenkort komt het
nieuwe model Ioniq 5 en ook komt er een
elektrische variant van de Kona. Met een
actieradius van bijna 500 kilometer.
‘Er is steeds meer vraag naar elektrisch
rijden,’ vertelt Voornhout. ‘De nieuwe modellen kunnen mij niet snel genoeg komen.’ De nieuwe directeur merkt echt dat
de verkoop in de lift zit. Vooral de verkoop
van nieuwe auto’s, maar dat ligt wellicht
ook aan het feit dat er in de markt moeilijk
aan goede occasions te komen is. Voornhout: ‘Ja, dat aanbod is beperkt. Dus de
vraag naar nieuw wordt steeds groter.’ Op
5 en 6 november heeft Van Mossel Groningen een ‘winteractie-dag’. De directeur: ‘Op
deze dagen kun je de auto laten inspecteren
voor de winter, daar maken wij een leuk evenement van. Er is onder andere een standje
met snert en andere versnaperingen en alle
geïnteresseerden krijgen en leuk presentje.’
Van Mossel Groningen,
Odenseweg 1, Groningen. 050-7676350.
www.vanmossel.com

Autoservice Roden

Huisshow

Zaterdag 13 & Zondag 14 november
van 11.00 uur - 16.00 uur

Breng een bezoek aan RON, voor de nieuwe
collectie 2022 van CHAUSSON!
³ Zie onze advertentie verder in de krant.

Voor ons actueel
aanbod bezoek

Grotelant 2 | 9679 VA Scheemda
Telefoon 0597 - 676 666 | verkoop@ronhazenberg.nl

WWW.RONHAZENBERG.NL
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Autoservice Roden is
werkelijk van alle markten thuis
RODEN – Jong en dynamisch. Dat is de best
mogelijke omschrijving van Autoservice
Roden. Het bedrijf wordt gerund door twee
jonge, enthousiaste ondernemers, is veelzijdig en alle auto’s van alle merken kunnen er terecht. Behalve voor reparaties,
onderhoud en de Apk-keuring van auto’s
kan men er ook terecht met de camper,
caravan of aanhangwagen. Op zoek naar
een betrouwbare occasion? Ook dan is een
bezoekje aan Autoservice Roden zeer de
moeite waard.
Zomaar een donderdag. Edwin heeft het
druk. “Deze mensen hebben net hun auto
gebracht. Ze kunnen hem eigenlijk geen minuut missen en dus ga ik er direct mee aan
de slag”, zegt hij. Het tekent het bedrijf. Flexibiliteit wordt er met hoofdletters geschreven
en het doel is de klant zo snel mogelijk van
dienst zijn. “We zijn hier heel flexibel. Wan-

neer mensen langs willen komen voor een
occasion maar amper tijd hebben, maken
we gewoon buiten de reguliere openingstijden een afspraak.” En niet alleen voor je
auto ben je aan het juiste adres bij Autoservice Roden, ook voor onderhoud en reparatie aan je camper, caravan of aanhangwagen
zit je goed bij de fraaie zaak aan de Kanaalstraat in Roden. Want een goede check is
essentieel wanneer je veilig op vakantie wilt.
“Wij verrichten officiële BOVAG-keuringen
en dat is voor vakantiegangers een geruststellende gedachte. Je wilt tijdens je vakantie immers niet voor onaangename verrassingen komen te staan. We zijn ondertussen
een vertrouwd adres waar kwaliteit en service bovenaan staan”, aldus Edwin.
Autoservice Roden is gevestigd aan de
Kanaalstraat 65 in Roden. Telefoon: 0505017730. Website: www.autoserviceroden.
nl. E-mail: info@autoserviceroden.nl
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Van Mossel Jaguar Land Rover
Van
Mossel
Jaguar Land
Rover
Groningen
Odenseweg
1, 0592
54 13 17, vanmossel-groningen-jaguar.nl, vanmossel-groningen-landrover.nl
Groningen Odenseweg 1, 0592 54 13 17, vanmossel-groningen-jaguar.nl, vanmossel-groningen-landrover.nl

Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40A, 055 368 28 47, vanmossel-apeldoorn-jaguar.nl, vanmossel-apeldoorn-landrover.nl
Apeldoorn
Oude
Apeldoornseweg
40A,10
055
28 47, vanmossel-apeldoorn-jaguar.nl,
vanmossel-apeldoorn-landrover.nl
Zwolle
Oude
Meppelerweg
2, 038 303
20,368
vanmossel-zwolle-jaguar.nl,
vanmossel-zwolle-landrover.nl
Zwolle Oude Meppelerweg 2, 038 303 10 20, vanmossel-zwolle-jaguar.nl, vanmossel-zwolle-landrover.nl

De Hyundai IONIQ Electric
nu met € 9.139 korting.
Alleen bij Van Mossel Hyundai.

IONIQ EV Comfort (38,3 kWh)

van
voor

€

39.079

€ 29.940

*

Private Lease

van
voor

€ 339 p.m.

€ 299 p.m.

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

12% Bijtelling
Vanaf € 141,55 p.m.

Actieradius tot 311 km
*

Incl metallic lak

De Hyundai IONIQ Electric is onweerstaanbaar. Dat komt door z’n vooruitstrevende technologie, het bereik van 311 kilometer
en z’n unieke design. Direct uit voorraad leverbaar dus hoe sneller je beslist, des te eerder je de IONIQ Electric rijdt. Ga snel naar
Van Mossel Groningen, jouw Hyundai-dealer in de regio. Uiteraard ben je ook welkom in een van onze andere vestigingen. OP = OP.
Ontdek meer op hyundai.com/nl/vanmossel
Van Mossel Groningen: Odenseweg 1, Groningen, tel. 050 - 767 63 50
Van Mossel Heerenveen: Businesspark Friesland-West 53-1, Heerenveen, tel. 0513 – 726 850
Van Mossel Leeuwarden: Orionweg 51, Leeuwarden, tel. 058 - 767 63 50
Gecombineerd verbruik: 13,8 (kWh/100 km) / 7,2 (km/kWh) ; CO2-emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000
kilometerbatterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkende Hyundai-dealer. De Hyundai Van Mossel actie bestaat uit maximaal voordeel van € 9.139 op het aankoopbedrag van een Hyundai IONIQ Electric EV Comfort 38,3 kWh. Actie
geldt zolang de voorraad strekt. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval
is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het
service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Getoonde bijtellingsbedragen zijn vanaf bedragen gebaseerd op de fiscale waarde en houden bijvoorbeeld geen rekening met een eventuele afname van de loonheffingskorting. De uiteindelijk
te betalen bijtelling hangt af van de individuele financiële situatie en eventuele extra opties. De netto bijtelling is berekend op basis van 37,35% inkomstenbelasting.

OVER ONS
Liewes Roden is een echt familiebedrijf dat al meer dan 97 jaar door de familieLiewes wordt geleid. Liewes is een begrip in de regio: al vele generaties vaste klanten komen dit autobedrijf. Het bedrijf onderscheidt zich met een prachtige historie en door met de tijd mee te gaan. Jong en oud voelen er zich thuis
en weten zich in goede handen. Belangrijk in de bedrijfsfilosofie zijn kwaliteit, service en aandacht,
à0« z³
wat leidt tot correct en eerlijk zakendoen. Persoonlijk ook, zonder dat de nieuwe consument die vooral
nǣƺɯƺɀ«ȒƳƺȇǣɀƺƺȇƺƬǝɎǔƏȅǣǼǣƺƫƺƳȸǣǴǔ
ƳƏɎ ƏǼ ȅƺƺȸ ƳƏȇ  וחǴƏƏȸ ƳȒȒȸ Ƴƺ ǔƏȅǣǼǣƺ
online kijkt en koopt, wordt vergeten. Liewes beschikt over een moderne website en is actief op social
nǣƺɯƺɀ ɯȒȸƳɎ ǕƺǼƺǣƳِ nǣƺɯƺɀ ǣɀ ƺƺȇ ƫƺǕȸǣȵ ǣȇ
Ƴƺ ȸƺǕǣȒ يƏǼ ɮƺǼƺ ǕƺȇƺȸƏɎǣƺɀ ɮƏɀɎƺ ǸǼƏȇɎƺȇ ǸȒȅƺȇ
media. Kortom, iedereen voelt zich er prettig, wat tot uiting komt in een zeer hoge klanttevredenheid.
ƳǣɎ ƏɖɎȒƫƺƳȸǣǴǔِRƺɎ ƫƺƳȸǣǴǔȒȇƳƺȸɀƬǝƺǣƳɎ ɿǣƬǝȅƺɎ ƺƺȇ
ȵȸƏƬǝɎǣǕƺ ǝǣɀɎȒȸǣƺ ƺȇ ƳȒȒȸ ȅƺɎ Ƴƺ ɎǣǴƳ ȅƺƺ Ɏƺ ǕƏƏȇِVrijwel
hȒȇǕ
iedereen die een nieuwe of gebruikte auto koopt bij Liewes Roden, beveelt het bedrijf aan bij
ƺȇ ȒɖƳ ɮȒƺǼƺȇ ƺȸ ɿǣƬǝ Ɏǝɖǣɀ ƺȇ ɯƺɎƺȇ ɿǣƬǝ ǣȇ ǕȒƺƳƺ ǝƏȇƳƺȇِ
ƺǼƏȇǕȸǣǴǸǣȇƳƺƫƺƳȸǣǴǔɀˡǼȒɀȒˡƺɿǣǴȇǸɯƏǼǣɎƺǣɎًɀƺȸɮǣƬƺƺȇƏƏȇƳƏƬǝɎً
vrienden en familie.

Vanaf 1 november
BOSCH CAR SERVICE

ɯƏɎǼƺǣƳɎɎȒɎƬȒȸȸƺƬɎƺȇƺƺȸǼǣǴǸɿƏǸƺȇƳȒƺȇِ¨ƺȸɀȒȒȇǼǣǴǸȒȒǸًɿȒȇƳƺȸƳƏɎƳƺ
ȇǣƺɖɯƺƬȒȇɀɖȅƺȇɎƳǣƺɮȒȒȸƏǼȒȇǼǣȇƺǸǣǴǸɎƺȇǸȒȒȵɎًɯȒȸƳɎɮƺȸǕƺɎƺȇِnǣƺɯƺɀ
ƫƺɀƬǝǣǸɎȒɮƺȸƺƺȇȅȒƳƺȸȇƺɯƺƫɀǣɎƺƺȇǣɀƏƬɎǣƺǔȒȵɀȒƬǣƏǼȅƺƳǣƏِkȒȸɎȒȅًǣƺƳƺȸƺƺȇ
ɮȒƺǼɎɿǣƬǝƺȸȵȸƺɎɎǣǕًɯƏɎɎȒɎɖǣɎǣȇǕǸȒȅɎǣȇƺƺȇɿƺƺȸǝȒǕƺǸǼƏȇɎɎƺɮȸƺƳƺȇǝƺǣƳِàȸǣǴɯƺǼ
ǣƺƳƺȸƺƺȇƳǣƺƺƺȇȇǣƺɖɯƺȒǔǕƺƫȸɖǣǸɎƺƏɖɎȒǸȒȒȵɎƫǣǴnǣƺɯƺɀ«ȒƳƺȇًƫƺɮƺƺǼɎǝƺɎƫƺƳȸǣǴǔƏƏȇ
ƫǣǴɮȸǣƺȇƳƺȇƺȇǔƏȅǣǼǣƺِ

àȒȒȸ Ƴƺ ƏƏȇɀƬǝƏǔً ٢ȵȸǣɮƏɎƺ٣ ǼƺƏɀƺ Ȓǔ ˡȇƏȇƬǣƺȸǣȇǕ ɮƏȇ ƺƺȇ ȇǣƺɖɯƺ ƏɖɎȒً ƺƺȇ ƫƺƳȸǣǴǔɀɯƏǕƺȇً
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ɯƏƏȸȅƺƺ ɯǣǴ ƺǼǸƺ ƳƏǕ ɮȒȒȸ Ǵƺ ǸǼƏƏȸɀɎƏƏȇِ kǣƺɀ ȒȒǸ ɮȒȒȸ ǝƺɎ nǣƺɯƺɀ ³ƺȸɮǣƬƺ ¨ǼƏȇً
ǝƺɎ ƏƫȒȇȇƺȅƺȇɎ ɮȒȒȸ ɖɯ ƏɖɎȒِ xƺɎ ǝƺɎ nǣƺɯƺɀ ³ƺȸɮǣƬƺ ¨ǼƏȇ ƫƺɎƏƏǼƳ ɖ ǝƺɎ
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ɮȒȒȸƳƺǼƺȇɮȒȒȸɖِ


Voor de aanschaf, (private) lease of financiering van een nieuwe auto, een bedrijfswagen, een jong gebruikte auto en voor het beste onderhoud aan je auto
ben je bij Liewes Roden aan het juiste adres. Persoonlijke aandacht, service en
kwaliteit zijn de kernwaarden waarmee wij elke dag voor je klaarstaan. Kies ook
voor het Liewes Service Plan, het abonnement voor uw auto. Met het Liewes
Service Plan betaald u het voorgeschreven onderhoud per maand en hiermee
komt u dus niet in 1x voor de kosten te staan. U weet precies waar u aan toe
bent en ook bied het nog voordelen voor u.
ƺǸǣǴǸ Ȓȇɿƺ ɮȒȒȸȸƏƏƳ Ȓǔ ȵǼƏȇ ƺƺȇ ɯƺȸǸȵǼƏƏɎɀƏǔɀȵȸƏƏǸ
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Bekijk
onze voorraad of plan een werkplaatsafspraak

gemakkelijk online via WWW.LIEWESRODEN.NL
of bezoek ons bedrijf.

U bent van harte welkom!
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Wij doen alles voor uw auto.
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ONDERHOUD · OCCASIONS · VERHUUR
In de toekomst
overstappen
naar een hybride of
elektrische auto?
Vraag naar de servicemogelijkheden!

AUTOBEDRIJF WIERENGA BV

W IJ Z IJ N H Y B R ID E &
E V S P E C IA L IS T

erhoud en
APK voor elektrische en hybride auto’s • Ond

reparatie • Oplossen storingen • Veilig en
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Scan de QR-code
en bekijk onze video
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Wij verhuizen
van lorentzpark 6
naar lorentzpark 28
in Leek

BMW MINI SPECIALIST
Autobedrijf
Buursema
BMW
MINI

UITNODIGING
KLANTENDAG
Lorentzpark
28 Leek, 9351 VJ
Zaterdag 15 juni in Meppel
tel 0594-518 877
en 22 juni in Leek

Leek
info@buursema.nl

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

De jarige trakteert: vier met ons het 10 jarig
bestaan van ons bedrijf en ontvang een attentie

Kies voor private
lease van SmiLease
Autobedrijf Buursema
Lorentzpark 6
9351 VJ Leek
tel 0594-518 877
info@buursema.nl

Autohuis Meppel
Setheweg 6b
7942 LB Meppel
tel 0522-244 245
info@autohuismeppel.nl

Ook reparatie BMW
versnellingsbakken

AN:
PROFITEER V

 Scherpe all-in prijs
 Compleet pakket
adevrije jaren
h
c
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d
u
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e
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e
 Geen BKR-registrati
 Laag eigen risico

Meld u aan voor de
lease alert en blijf
op de hoogte van
ons aanbod!

Of kies voor occasion lease en ervaar
buitengewone flexibiliteit
 Kortere looptijd Lagere leaseprijs  Gratis SmiLease flexpakket
ase
Dé specialist in private le
voor Noord Nederland!
Lange Akkers 6, Leek
(direct aan de A7)
Telefoon 0594 28 35 30

 www.smilease.nl

BIJLAGE

SmiLease

SmiLease, dé private
leaseaanbieder van het Noorden
SmiLease bracht in 2006 als
eerste particuliere autolease
op de markt. Er is bewust gekozen om de regio waarin het
bedrijf actief is te beperken tot
Noordoost-Nederland, postcodegebied 6500-9999, om zo de
lijntjes kort en het serviceniveau hoog te houden. ‘’We zijn
actief in een branche waar het
imago van gladde praatjes en
maatpakken nog altijd heerst.
Iets waar wij als nuchtere
Noorderlingen niet aan meedoen’’ aldus oprichter Hans van
der Kooij.
In de afgelopen 15 jaar is SmiLease ieder jaar gegroeid. In januari 2019 is het bedrijf dan ook
verhuisd naar een nieuw, groter pand aan de A7 in Leek. Dit pand biedt ruimte voor toekomstige
groei en is voorzien van de nieuwste technieken op gebied van duurzaamheid. Zo voorziet het
bedrijf in de eigen energiebehoefte met ruim 700 zonnepanelen en wordt de temperatuur geregeld door middel van aardwarmte en -kou. Hiervoor zijn 12 putten van ieder 175 meter diep
geboord die zorgen voor de juiste temperatuur.
Van Der Kooij: ‘’SmiLease kenmerkt zich door persoonlijk advies, goede leasevoorwaarden en
transparantie. Wij streven naar toegankelijke private lease én het behouden van de hoogste
klanttevredenheid van Nederland. Die klanttevredenheid zien wij als basis voor onze jaarlijkse
groei.’’ SmiLease biedt voor lease zowel nieuwe auto’s als occasions aan, van maatje compact
tot SUV en ruime station. Ook de autokoper is bij SmiLease aan het juiste adres. Ex-leaseauto’s
worden door SmiLease voor een razend scherpe prijs rechtstreeks aan de particulier verkocht.
In de ruime showroom van 1500m2 aan de Lange Akkers in Leek zijn de auto’s te bewonderen.
Een proefrit maken is vanzelfsprekend ook mogelijk.
Aan het begin van de pandemie introduceerde het bedrijf het SmiLease flexpakket bij occasion
lease. De klant kan met het flexpakket het leasecontract op ieder moment beëindigen. Van
Der Kooij: ‘’Private leasecontracten sluit je in veruit de meeste gevallen voor een aantal jaren
af. Afgelopen tijd werden veel mensen echter geconfronteerd met zoveel onzekerheid, dat we
iets wilden bedenken om private lease een flexibeler karakter te geven. Zo is het SmiLease
flexpakket ontstaan.’’
SmiLease B.V., Lange Akkers 6 Leek. Telefoon: 0594-283530. Website: www.smilease.nl.

Verkoop en
onderhoud
van alle
merken

Autobedrijf Martin Sanders staat voor:
Onderhoud en reparatie alle merken
APK
Airco service, ook de nieuwste systemen (1234YF)
Vervangende auto
Leenﬁets
Thuisbreng service
Persoonlijk contact met onze monteurs
Autodistribution is onze leverancier van:
Onderdelen, technische cursussen en ondersteuning van alle merken
Autobedrijf Martin Sanders | Ceintuurbaan noord 125 | 9301NT Roden
Telefoon: 050-5010850 | E-mail: martin@martinsanders.nl

www.martinsanders.nl

Aanhanger huren Leek

Snel en makkelijk online een kar huren

LEEK - Supersnel een kar huren, op elk
gewenst tijdstip? Dat kan sinds anderhalf
jaar bij Arjan Schuiling in Leek. ‘We hebben
het de mensen echt gemakkelijk gemaakt.
Je kunt online de kar uitzoeken die je nodig
hebt, of dat nu een paardentrailer of een bagagekar is. Je vult eenmalig je gegevens in,
kunt via Ideal betalen en krijgt meteen een
btw-bon. Vervolgens krijg je een code waarmee je een kluisje kunt openen en daar zit
dan de sleutel van de kar in. En dit kun je
echt 24 uur per dag regelen. Als je de kar
midden in de nacht nodig hebt, kan dat ook.
Wil je daarna de kar nog eens huren, dan
hoef je niet weer alles opnieuw in te vullen,
je wordt herkend door het systeem.’
Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven maken dankbaar gebruik van deze
service. Schuiling: ‘Mensen kunnen tot een
uur van tevoren een kar huren, maar als je
meteen een kar nodig hebt, mag je ook even
bellen. Daar doen we dan niet moeilijk over.’
Een paar maanden van tevoren boeken voor

bijvoorbeeld een vakantie, is ook geen probleem. ‘Op de website kun je tot een jaar
vooruit kijken om te zien of de kar die je
graag zou willen, op een bepaalde datum
vrij is.’
Schuiling heeft momenteel 12 karren in de
roulatie. ‘Voor elke klus hebben we een kar.
Zelfs kiepkarren voor werkzaamheden in de
tuin. Waarom zou je een kar kopen als je er
maar af en toe eentje nodig hebt? Alle karren zijn automatisch meeverzekerd met je
auto, men hoeft dus geen extra verzekering
te nemen. Eventueel kunnen mensen het
eigen risico nog wel meeverzekeren, maar
dan hebben we het over een paar euro.’
Ook een kar huren? Kijk op www.aanhangerhurenleek.nl. Via een filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe het online reserveren
werkt.
Aanhanger huren Leek
Tolberterstraat 105
9351 BE Leek
info@aanhangerhurenleek.nl

Van Mossel Jaguar Land Rover Groningen

Merkbeleving staat centraal bij
Jaguar Land Rover Groningen

Sinds 1 juli 2020 is Jaguar Land Rover, onderdeel van autodealer Van Mossel, gevestigd aan de Odenseweg 1 te Groningen.
Het nieuwe pand van Jaguar Land Rover is
gebouwd volgens de nieuwe huisstijl; modern, chique en overzichtelijk. Sinds een
maand is Frank Jellema de vestigingsdirecteur. Met 22 jaar ervaring in de autowereld hoopt hij met Jaguar Land Rover
een mooie ontwikkeling door te maken.
“Wij richten ons de laatste jaren veel op de
merkbeleving, want het zijn vooral de echte liefhebbers die hier in de zaak komen”,
vertelt Jellema. “Zij hebben een grote passie voor mooie en stoere luxe auto’s die in
en op alle terreinen top-off class zijn. Daar
proberen we bij Jaguar Land Rover steeds
meer op in te spelen”.
In de overzichtelijke autozaak van Jaguar
Land Rover kunnen klanten op een ontspannen manier rondkijken. Het is mogelijk om
zowel telefonisch als online een afspraak
te maken, maar ook onaangekondigd een
kijkje nemen in de showroom is mogelijk.
“Ons team staat zes dagen per week klaar
om de klant te adviseren”, zegt Jellema. “Wij
beschikken over goed getraind personeel
en dat wordt dan ook veelal gewaardeerd”.
Klanten kunnen bij Jaguar Land Rover de
verschillende automodellen bekijken en
eveneens een proefrit maken. Daarnaast
zorgt de zaak voor onderhoud en biedt het
garantie voor de toekomst. “Als er problemen zijn, kunnen klanten bij ons terecht
en zoeken wij naar een oplossing. Op deze
manier bieden wij alle ins en outs. Daarmee
zijn wij ook onderscheidend ten opzichte van
andere bedrijven. Ook na de aankoop blijven
wij zo nodig in contact met de klant”.

BIJLAGE

Jellema zelf heeft, voordat hij aan zijn nieuwe avontuur in Groningen begon, 7,5 jaar
gewerkt bij de Renaultdealer in Hoogeveen.
Bij Jaguar Land Rover Groningen begint hij
steeds meer te wennen. “Ik was toe aan een
nieuwe prikkel en merk dat ik graag met
andere automodellen wilde werken. Het is
mooi dat ik bij Jaguar Land Rover een ander type klant kan bedienen. Het is een heel
ander segment. Dat maakt het voor mij ook
een mooie uitdaging”.
Tot juli vorig jaar was Jaguar Land Rover
gevestigd in Tynaarlo. Deze locatie is inmiddels gesloten en de echte liefhebbers zijn
van harte welkom om een kijkje te nemen in
de nieuwe zaak in Groningen.
Van Mossel Jaguar Land Rover,
De Odenseweg 1 Groningen.
Telefoon: 0592-794606.
www.vanmossel-groningen-landrover.nl.
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Hymer B MC I 680 krachtige Mercedes
418 CDI AUTOMAAT 9 G

€129.900,-

Carthago Chic C Line I 4.9 Superior
met Heavy chassis

€117.900,-

Knaus Sun TI 650 MEG Platinum
AUTOMAAT DEMO model

Hymer Exsis T 678 ruim leef
oppervlak enkele bedden

€84.900,-

€83.900,-

Bj. 2020, VOHFKWVNP0HUFHGHV%HQ]&',SNPRWRU
PHWGH*7URQLFDXWRPDDWQDYLJDWLHV\VWHHPDFKWHUXLWUġFDPHUD

Bj. 2020, slechts 15.913 km km, Fiat 2.3 liter/ 150 pk en is voorzien
van motor airco, cruise control, dubbele airbag, ABS, aur camera, etc

slechts 3681 km , Fiat 2.3/ 150 pk AUTOMAAT en is voorzien van cabine
airco, cruise control, elektrische bedienbare ramen en spiegels, etc

%M)LDW/SNPRWRUDLUFRFUXLVHFRQWURODLUEDJEġUġGHU
en bestuurder, Remis verduistering, ABS, 2 DIN radio incl. aur camera

2 maanden jonge Chausson 630
TITANIUM PREMIUM automaat

Hobby Optima de Luxe T 75 HGE Fiat
150 pk enkele bedden 2019

Carthago Malibu T 440 LE Fiat 150 pk
enkele lengte bedden dubbele vloer

Hobby Optima de Luxe T 65 GE enkele bedden NAGENOEG NIEUW

€78.900,Bj. 2021, slechts 2.827 km , Ford 2.0 L 170 pk, Luxe dashboard,
Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers, Mist verlichting, etc

Euramobil Terrestra T 720 EB ruime
L zit gescheiden toilet en douche

€75.900,Bj. 2017, slechts 14102 km,Fiat 2.3 liter/ 150 pk en is royaal uitgevoerd
met het comfort pakket bestaand uit cruise control, piloten cabine zetels,

Forster T 699 HB made by
Euramobile verstelbaar dwarsbed

€76.900,BJ. 2019, 29019 km, Fiat 2.3 ltr/ 150 pk chassis, motorairco, cruise
control, ABS, ESP, elektrisch verstelbare ramen en spiegels, etc

Robuuste integrale Burstner Lyseo
690 G hef en enkele bedden

€75.900,%MVOHFKWVNP&LWURÖQ/SNPRWRUDLUFRFUXLVHFRQWURO
ABS (antiblokeer-systeem), ESP incl. ASR, verlaagd chassis, etc

Hobby Optima Premium V 65 GE
enkele bedden compact

€76.900,Bj. 2019, slechts 35.098 km, Fiat 2.3 liter/ 150 pk, cabine motor airco,
cruise control, elektrisch bedienbare spiegels, ASR, radio/ aur camera,

Rapido integraal 9005 DFH Design Edition
enkele lage bedden AUTOMAAT

€74.900,-

€74.900,Bj. 2020, slechts 17.018 km, Fiat Ducato 35, 2,3 MJT, 130 pk, Airbag beVWXXUGHUHQEġUġGHU&UXLVH&RQWURO,QKRRJWHYHUVWHOEDUHSDVVDJLHUVVWRHO

Chausson 644 First Line Ford
YġIWDO]LWSODDWVHQIDPLOLHFDPSHU

€69.900,-

€69.900,-

€69.900,-

BJ. 2019 37.077 km, Fiat Ducato Fiat 2,3l/ 130 pk, ASP incl. ASR,
hillholder en Traction +, elektrische ramen, cabine airco, cruise control

%MVOHFKWVNP)RUG/LWHUSN&DELQHDLUFR&UXLVH
control &, snelheidsbegrenzer, Dubbele airbag, Hordeur, TV-steun, etc

€68.900,Bj. 2020, slechts 19.967 km, Peugeot 2.2 Blue HDI 140 pk, 2 Din radio
/naviceiver, cruise control, motor airco, elektrische bedienbare ramen

Carthago C Tourer T 143 compact
nagenoeg nieuwe occasion

€59.900,BJ. 2013, 66.157 km, Fiat 2.3/ 130 pk, airbag voor zowel bestuurder als
passagier, ABS, ASR, elektrisch verstelbare ramen en spiegels, etc

Voor ons actueel
aanbod bezoek

Weinsberg Cara Compact Pepper 600 Camberbus Malibu (Carthago) Charming VAN 640 LE enkele bedden
MEG (Knaus) Fiat 2.3l / 160 pk

€66.900,BJ. 2019 7.456 km, FIAT 2.3 l/ 160 pk, cruise control, verwarmde
buitenspiegels, elektrisch bedienbare spiegels, stuurbekrachtiging, etc

Compacte Weinsberg (Knaus)
Carabus 600 DQ met 4 slaapplaatsen

€52.900,BJ. 2019 43.140 km, Fiat uitvoering 2.3 L/ 130 pk euro 6, motor airco,
cruise control, dubbele airbag, Remis verduistering, airbag, etc

Knaus SUN 650 TI vlakke vloer
enkele beddenbekleding creme

Bj. 2014, slechts 49.742 km, Fiat 2.3 liter / 150 pk, AUTOMAAT, heavy
chassis, 2 Din met navigatie/ a.u.r. camera, motorairco, cruisecontrol

%MVOHFKWVNP)LDW'XFDWROSN0RWRUDLUFR&UXLVecontrol, Dynavin radio/ navi en aur camera, Hordeur, Luifel, Fietsendrager

Compacte Knaus VAN Tourer 630 L Peugeot 2.2 L/ 140 pk slechts 6.30 meter

€75.900,Bj. 2020, slechts 6.584 km, Fiat 2.3 ltr/ 130 pk, motorairco, cruise control,
ESP incl. ASR, centrale portiervergrendeling, Remis verduistering, etc

Burstner IC Line compact 7 mtr
enkele bedden Citroen 160 pk

€68.900,Bj. 2019, slechts 12740 Km, Ford 2.0 liter / 170 pk, motor airco,
cruise control, airbag, airbag passagier, ESP inclusief ASR, etc

Weinsberg Caraloft 650 MF met een
4 tal slaapplaatsen Knaus

€59.900,-

€66.900,Bj. 2018, slechts 19.725 km , Fiat Ducato 2.3 L / 150 pk, motor airco,
cruise control, dubbele airbag, ABS, radio/cd/ navigatie systeem, etc

Hymer Bianco T 678 CL heavy
chassis 3850 kg Queensbed

BJ: 2018, slechts 45.172 km, Fiat 2.3/ 130 pk, motorairco, cruise
control, elektrisch verstel- verwarmbare spiegels, Remis verduistering

Weinsberg Caraloft 650 MF Fransbed
compact slechts 7 meter

€48.900,-

€49.800,Bj. 2013, Fiat 2.3 liter/ 130 pk ( slechts 35.428 km) met een 6-tal
versnellingen, Pioneer radio, aur camera, Bearlock, cabine airco, etc

Bj. 2015, slechts 46.714 km, Fiat 2.3/ 130 pk motorairco, cruise
control, elektrisch verstel- verwarmbare buitenspiegels, etc
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