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Fietstra

‘Groningse nuchterheid en een reële actieradius’

BIJLAGE

Fietstra is hét bedrijf voor een betrouwbare elektrische scooter, scootmobiel
of fatbike. ‘We hebben ook nog steeds
schakelbrommers, maar uiteindelijk zie
je mensen toch meer overstappen op een
elektrische brommer of scooter,’ vertelt
eigenaar Richard de Vries. Ook scootmobiels in een ultramodern jasje doen
het goed bij Fietstra. ‘De aanleiding om
een scootmobiel te kopen is niet altijd
een fijne; je wordt minder mobiel. Maar
het goede nieuws is dat we hele moderne scootmobiels hebben, waar we
een actieradius tot 200 kilometer kunnen inbouwen. Dat betekent dat mensen die erg afgelegen wonen, nu overal
naar toe kunnen zonder dat ze bang
hoeven te zijn dat ze met een lege accu
komen te staan. Dat is bij de ‘vertrouwde’ scootmobiels wel anders, dat houdt
bij 40 tot 60 kilometer wel op. Het uiterlijk is ook mooi, van de voorkant lijkt
het een scooter, maar ze hebben een
scootmobiel-zit. Ook hebben we tweepersoons scootmobiels. Als een van een stel
zichzelf niet meer vertrouwd, kan de ander rijden.’

Hoe het komt dat het bedrijf in een paar
jaar tijd zo groot is geworden, wijt Richard
aan zijn Groningse nuchterheid. ‘Als mensen vragen wat de actieradius van een
voertuig is, dan krijgen ze van mij niet de
fabrieksopgave, maar de reële opgave. Dat
is namelijk altijd minder. Dat staat best
wel eens de verkoop in de weg, maar ik
heb liever dat mensen precies weten waar
ze aan toe zijn Daar vaart iedereen wel bij.’
Inmiddels rijden de franchise-ondernemingen van Domino’s van Appingedam tot
Sneek tot Epe op een scooter van Fietstra.
‘Zij hebben ons ook ontdekt, voor zowel de
aankoop als het onderhoud. En daar zijn
we best een beetje trots op!’
Fietstra is op woensdagmiddag, op vrijdag en op zaterdag open. ‘Verder kan ik
mensen naar de website verwijzen. Ze
kunnen altijd een proefrit komen maken.’
Fietstra is te vinden aan
de protonstraat 22 loods 4 en 5 aan de
achterzijde van BB vastgoed.
Whatsapp: 06-27192154,
website: www.fietstra.nl,
e mail: info@fietstra.nl.

ECLIPSE CROSS PHEV
DIRECT UIT VOORRAAD
Nu met € 1.000,electric bonus en gratis
montage all-seasonbanden
45 KM ELEKTRISCHE
ACTIERADIUS (WLTP)
S-AWC VIERWIELAANDRIJVING

RIJKLAAR VANAF

€ 39.990

STANDAARD
MET AUTOMAAT

Private Lease vanaf € 589 p.m.

TREKGEWICHT
1.500 KG

Brandstofverbruik: 2,0 l/100km. CO2 -uitstoot: 46 g/km (WLTP)

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

GRONINGEN
Rostockweg 2

zorgeloos rijplezier

T 050 – 5471111

*Electric Bonus geldig op orders tot 31 december 2022 en een tenaamstelling op uiterlijk 31 januari 2023. Niet geldig i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. Niet inwisselbaar tegen contanten. Informeer bij de Mitsubishi dealer naar de voorwaarde. Mitsubishi Motor Sales Nederland
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen, modellen, alsmede de technische eigenschappen, uitrusting en accessoires te wijzigen. All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere
overheidsheffingen, exclusief metallic lak. Afbeelding kan afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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UW SPECIALIST VOOR
ONDERHOUD EN REPARATIE
VAN ALLE MERKEN AUTO’S

€ 13.850.-

€5.950.OPEL AGILA 1.0 EDITION

Bouwjaar: 2012 Km stand: 61.797
Brandstof: Benzine
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Bouwjaar: 2015 Km stand: 110.647
Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2015 Km stand: 142.310
Brandstof: Diesel

AT

€ 13.950.VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN

BMW 3-SERIE TOURING 316D

€ 23.250.FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST TITANIUM
Bouwjaar: 2020 Km stand: 21.965
Brandstof: Benzine

€ 12.250.HYUNDAI IX20 1.6 I-VISION

Bouwjaar: 2015 Km stand: 18.768 +NAP
Brandstof: Benzine

kijk voor meer info en occasions op onze site

WWW.AUTOSERVICERODEN.NL
Verkoop en
onderhoud
van alle
merken

€ 15.950.NISSAN QASHQAI 1.5 DCI BUSINESS
Bouwjaar: 2016 Km stand: 115.379
Brandstof: Diesel

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

Suzuki SWIFT 1.2
Select apple carplay

44.514km • Benzine
02-2023 • Handgesch.

Suzuki SWIFT 1.2
Bandit EASSS

€ 14.900,-

Toyota Aygo 1.0
VVT- i x- now

107.582km • Benzine
01-2023 • Handgesch.

€ 8.250,-

Renault Kangoo Z.E.
Maxi (batterij huur) 33KWH

Autobedrijf Martin Sanders staat voor:
Onderhoud en reparatie alle merken
APK
Airco service, ook de nieuwste systemen (1234YF)
Leenﬁets
Thuisbreng service
Persoonlijk contact met onze monteurs
Kwaliteit voor een eerlijke prijs
Goed opgeleide monteurs
Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie
AD Pechhulp NL+EU
Vervangend vervoer
24 maanden internationale garantie
Private & Financial lease
Autodistribution is onze leverancier van:
Onderdelen, Mobiliteitskaart, technische cursussen en ondersteuning
van alle merken

99.506km • Benzine
03-2017 • Handgesch.

€ 7.950,-

BMW X1
SDrive18i

61.695km • Benzine
04-2014 • Automaat

18.292km • Elektrisch
05-2024 • Autom. 5 vers.

€ 16.850,-

Ex. BTW

Land Rover Defender 3.0
D250 110 X- Dynamic SE 7p.

€ 19.250,-

99.506km • Hybride
03-2024 • Autom. 8 vers.

€ 85.950,-

Autobedrijf Martin Sanders | Ceintuurbaan noord 125 | 9301NT Roden | Telefoon: 050-5010850 | E-mail: martin@martinsanders.nl

www.martinsanders.nl
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ELEKTRISCH
5X

ELEKTRISCH

ELEKTRISCH
3X

50X

AUDI E-TRON SPORTBACK
V.A. € 63.950,-

FIAT 500-E
V.A. € 14.500

KIA E-NIRO EXECUTIVE LINE
V.A. € 38.500

ELEKTRISCH

ELEKTRISCH

ELEKTRISCH

1X

4X

KIA EV6 58KWH AIR
€ 53.500

10X

MERCEDES-BENZ EVITO
V.A. € 25.950 EXCL BTW

auto egberts
Wij doen alles voor uw auto & camper

OPEL MOKKA-E 50-KWH
V.A. € 38.500

Van ‘t Hoﬀstraat 4 • Leek.
Telefoon 0594-512464 • E-mail info@autoegberts.nl

www.autoegberts.nl
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Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!
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Reparatie voor particulieren, fleetowners, garagebedrijven,
verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen.
 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.

Wij staan voor u klaar
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
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Autobedrijf Pompstra, de Franse autospecialist
in de regio Westerkwartier en Noordenveld.
Onderhoud aan uw Franse auto nodig? Aangenaam, wij zijn Edwin en Linda Pompstra,
eigenaren van Autobedrijf Pompstra, voorheen Auto Oosterhof Leek.
Autobedrijf Pompstra is gespecialiseerd in Peugeot, Citroën en Renault.
In 2018 aangesloten bij het Euro Repar Car Service netwerk Stellantis Groep.
Stellantis is de fabrikant van Peugeot, Citroën, Opel, DS en de complete Fiat groep.
Onze vakkundige en ervaren monteurs staan klaar om u de vertrouwde services
te bieden. Dankzij continue bijscholing en opleidingen via Stellantis zijn zij altijd
bekend met de nieuwste technieken en voldoen aan de norm van de fabrikant.
Wij werken met originele onderdelen en met een uitgebreid Euro Repar
onderdelen assortiment.

NIEUW!
Onderhouds
abonnement
VERTROUWD ONDERHOUD MET DEALER KWALITEIT
Maak indien gewenst gebruik van ons gratis vervangend vervoer of onze gratis
haal,-en brengservice. Bovendien profiteert u bij onderhoud van onze 24/7 Europese Pechhulppas en de hierbij behorende voordelen zoals o.a. gratis APK,
tussentijds vloeistoffen bijvullen en lampjes vervangen. Sinds kort bieden wij
het Euro Repar onderhoudsabonnement aan. Een vaste maandelijkse prijs voor
al uw autoonderhoud. Benieuwd naar uw maandtarief?
Bel of mail voor de mogelijkheden.
Wij heten u van harte welkom
aan het Industriepark te Leek.

POMPSTRA STAAT VOOR DUIDELIJKHEID EN KLANTVRIENDELIJKHEID
Om u als klant te ontzorgen houden wij u op de hoogte wanneer het tijd is voor
service, onderhoud en/of APK van uw auto. Bij Autobedrijf Pompstra spreken
wij voorafgaande het onderhoud een prijs met u af.

De Franse auto specialist
Industriepark 9A, 9351 PA Leek  0594 517 866
 info@autobedrijfpompstra.nl www.autobedrijfpompstra.nl
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Schadenet Bathoorn

Zéker bij autoschade: Schadenet Bathoorn Roden!

RODEN - Schadenet Bathoorn heeft alle
kennis en kunde in huis om iedere auto
met schade, ongeacht merk, techniek of
leeftijd vlot de weg op te helpen. Je hebt
er zelf 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.
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 kun-

nen
herstellen.
Dat 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.’ Bathoorn is 24/7
bereikbaar, heeft een kosteloze haal- en
brengservice, hulp bij afhandeling met de
verzekering, en bloemetje bij aflevering
én een belletje na.
Zelf geen auto maar toch een ritje in de
planning? Je huurt eenvoudig een auto
dankzij de Autohopper-formule van Schadenet Bathoorn, al voor 29 euro per dag.
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

Liewes Roden

Liewes Roden kijkt tevreden
terug op het afgelopen jaar
Een jaar geleden
nam Liewes Roden Autobedrijf
H. van Bergen
over. Dat betekende niet alleen een facelift
voor het gebouw
aan de Ceintuurbaan Noord, ook
werd het team
uitgebreid
met
vijf monteurs en
2 receptiemedewerkers.
Maar
er was nog meer
verandering op komst, want inmiddels is
het bedrijf geen officiële Opel dealer meer.
Hendrik Liewes vertelt: ‘Wij zijn 55 jaar lang
Opel dealer geweest, maar vanaf komend
jaar gaat Opel naar het agentschap cultuur
en kan de klant de auto rechtstreeks bij het
merk bestellen. En dat komt niet overeen
met onze werkwijze.’
Na een druk jaar met veel veranderingen
kijkt Hendrik tevreden terug. ‘De integratie
is goed verlopen. Veel klanten zijn gebleven
en meegekomen vanuit Autobedrijf H. van
Bergen. Ook zijn er nieuwe klanten bij gekomen, nu men weet dat we vanaf nu alle
merken verkopen, repareren, en kunnen
onderhouden. We gaan dus op deze manier verder. Inmiddels hebben we een mooi
aanbod van jong gebruikte occasions, zowel brandstof aangedreven auto’s, als elektrisch en hybride. Daarnaast kunnen we
ook specifieke auto’s opzoeken voor onze

klanten door middel van een zoekopdracht.’
Zo’n 40 procent van het aanbod van Liewes
is elektrisch of hybride. ‘Het aanbod was de
afgelopen tijd nog wat schaars, wat vooral
lag aan de lange levertijd van nieuwe auto’s.
Daardoor kozen mensen toch vaak voor een
gebruikte auto. Wat het aanbod natuurlijk niet ten goede kwam. Maar je ziet het
niveau nu geleidelijk groeien. Er komt gelukkig steeds meer aanbod voor de klant.
Naast occasions kunnen we ook nieuwe
auto’s leveren, maar op nieuwe auto’s kan
nog steeds een wat langere levertijd zitten.
De occasions van ons staan rijklaar, krijgen
standaard 12 maanden BOVAG-garantie en
worden afgeleverd in heel Nederland.’
Liewes Roden is te vinden aan
de Ceintuurbaan Noord 133 in Roden,
telefoon 050-5016842,
website: www.liewesroden.nl,
mail: klantencontact@liewesroden.nl.

Autobedrijf Martin Sanders

Nóg meer mogelijkheden dankzij
partnership Autodistribution
Al decennialang een
vaste waarde in Roden: Autobedrijf Martin Sanders. Het autobedrijf gaat graag mee
met de ontwikkelingen in de automarkt.
Daarom sloot Autobedrijf Martin Sanders
zich anderhalf jaar
geleden aan bij AD
Garage (Autodistribution Nederland) een
garageformule voor
onafhankelijke autobedrijven. AD Garage
biedt de aangesloten
autobedrijven onderdelen van alle merken, technische ondersteuning en aanvullende services. Ook organiseert AD
Garage met regelmaat trainingen om monteurs op de hoogte te houden van de laatste technische ontwikkelingen. Hiermee zijn klanten verzekerd van hoogwaardige service, professionaliteit én mobiliteit.
Ruim 25 jaar was Autobedrijf Martin Sanders Suzukidealer, nu is dat dealerschap verruild voor Suzukispecialist en richt de garage zich op het onderhoud en reparatie van alle
merken, vertelt Martin Sanders. ‘We zijn nog steeds specialist en hebben alle knowhow
van het merk in huis. Maar we kijken graag breder. We zijn ook gecertificeerd voor onderhoud en reparatie van elektrische auto’s. Storingen kunnen we dankzij onze innovatieve
apparatuur probleemloos oplossen. Dankzij AD Garage hebben we de beschikking over
originele fabrieksinformatie met o.a. onderhoudsschema’s. Hierdoor onderhouden we
elk merk volgens voorschriften en blijft de fabrieksgarantie behouden. De Suzuki-mobiliteitspassen waarbij klanten recht hebben op 24/7 pechhulp in binnen- en buitenland
blijven overigens gewoon geldig. Wie nu een auto koopt krijgt een AD-mobiliteitspas.
Naast de mobiliteitspas ontvangt de klant ook 24 maanden internationale garantie op
alle door ons uitgevoerde reparaties. ’ Wat Sanders regelmatig tegenkomt is schade
door steenmarters. ‘Er zijn gevallen waarbij de bedrading en koelvloeistofslang compleet is aangevreten. Ook dat soort schades herstellen we. Desgewenst plaatsen we een
steenmarterverjager onder de motorkap.’ Tot slot nog een tip: de wintercheck! Laat je
auto door de specialisten van Autobedrijf Martin Sanders controleren op 20 verschillende
punten zodat je weer veilig op weg kunt!
Autobedrijf Martin Sanders, Ceintuurbaan Noord 125 Roden.
Telefoon: 050-5010850. E-mail: martin@martinsanders.nl. Website: martinsanders.nl.

Auto Egberts

‘Ook een EV met een beperkte actieradius kun je prima
voor woon- en werkverkeer en verder gebruiken’

Auto Egberts is hét adres voor kopers of oriënterende mensen van een elektrische of
hybride-auto. Anderhalf jaar geleden maakte
het bedrijf de keus om te switchen in samenwerking met Harm Nienhuis, en dat bevalt
prima. Eigenaar Gerben Weegenaar vertelt:
‘We hebben nog steeds brandstof auto’s te
koop, maar dat komt voornamelijk doordat
die ingeruild worden op elektrische auto’s.
De autokoper gaat steeds meer over op elektrisch, het aanbod wordt dan ook steeds breder. Van de ongeveer 110 auto’s die we fysiek
op voorraad hebben staan, is zo’n 70 procent
een elektrische.’
Omdat het aanschaffen van een elektrische
auto best prijzig kan zijn, maken steeds meer
mensen gebruik van Private Lease of een financiering. ‘Dat kan in veel gevallen heel goed
uit. Als je bijvoorbeeld vier keer per maand
tankt en daar de wegenbelasting bij optelt,
ben je zo meer dan 500 euro kwijt. Daar kun
je een hele leuke elektrische auto voor leasen of financieren. We kunnen het vergelijken
met een telefoonabonnement, maar nu heb
je een autoabonnement. En dat kun je zo in-

richten als je wilt, qua
aantal kilometers en
onderhoudsafspraken,
soort belbundel”.
Elektrisch rijden heeft
veel voordelen, vindt
Weegenaar. ‘Sowieso is
tanken veel goedkoper,
helemaal als je zonnepanelen hebt, dan kun
je nagenoeg gratis opladen. Dat kan met een
gewone stekker, of een
krachtstroomaansluiting. Als je onderweg bij de pomp moet laden,
kun je bij veel auto’s in een kwartier tot 20 minuten tijd al voor 80 procent vol zijn. Normaal
sta je dan met de slang in je hand bij de auto,
nu koppel je hem aan en ga je ondertussen
even naar de wc of een kopje koffie halen.’
Voor nu bepaalt de actieradius nog een beetje
de prijs van de auto. Veel auto’s hebben een
actieradius van een 200/450km. ‘Maar ook een
auto met een vrij lage actieradius van 200 kilometer kun je prima voor woon- werkverkeer
gebruiken. Waar mensen soms nog tegenaan hikken wat betreft elektrisch rijden, is dat
het idee leeft dat ons stroomnetwerk het niet
aankan. Maar de piekstroom is rond het middaguur, als bijvoorbeeld de zonnepanelen het
meest opleveren. Binnenkort kun je via je app
de laadpaal zo instellen dat hij laadt tijdens die
piekbelasting. En dan is de stroom het goedkoopst en wordt het netwerk deels ontlast.’
Auto Egberts is te vinden aan de
Van ‘t Hoffstraat 4 in Leek.
Telefoon: 0594 512464,
website: www.autoegberts.nl,
e mail: info@autoegberts.nl.
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Audi A3

Audi Q3

Volkswagen Tiguan

Sportback 5-drs 1.0 TFSI Sport S Line

35 TFSI (150 pk) Advanced edition

1.5 TSI Elegance (Automaat)

• 79.231 km
• 2018
• Benzine

• 9.995 km
• 2022
• Benzine

nu voor

€ 26.950,-

nu voor

€ 47.950,-

• 29.576 km
• 2021
• Benzine

nu voor

€40.950,-

Volkswagen Taigo

Opel Grandland X

Opel Mokka

1.5 TSI Style (Automaat)

1.6 Turbo Ultimate (Automaat)

1.2 Turbo Ultimate (Automaat)
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nǣƺɯƺɀ«ȒƳƺȇǣɀƺƺȇƺƬǝɎǔƏȅǣǼǣƺƫƺƳȸǣǴǔ
ƳƏɎ ƏǼ ȅƺƺȸ ƳƏȇ  וחǴƏƏȸ ƳȒȒȸ Ƴƺ ǔƏȅǣǼǣƺ
nǣƺɯƺɀ ɯȒȸƳɎ ǕƺǼƺǣƳِ nǣƺɯƺɀ ǣɀ ƺƺȇ ƫƺǕȸǣȵ ǣȇ
Ƴƺ ȸƺǕǣȒ يƏǼ ɮƺǼƺ ǕƺȇƺȸƏɎǣƺɀ ɮƏɀɎƺ ǸǼƏȇɎƺȇ ǸȒȅƺȇ
ƳǣɎ ƏɖɎȒƫƺƳȸǣǴǔِRƺɎ ƫƺƳȸǣǴǔȒȇƳƺȸɀƬǝƺǣƳɎ ɿǣƬǝȅƺɎ ƺƺȇ
ȵȸƏƬǝɎǣǕƺ ǝǣɀɎȒȸǣƺ ƺȇ ƳȒȒȸ ȅƺɎ Ƴƺ ɎǣǴƳ ȅƺƺ Ɏƺ ǕƏƏȇِ hȒȇǕ
ƺȇ ȒɖƳ ɮȒƺǼƺȇ ƺȸ ɿǣƬǝ Ɏǝɖǣɀ ƺȇ ɯƺɎƺȇ ɿǣƬǝ ǣȇ ǕȒƺƳƺ ǝƏȇƳƺȇِ
ƺǼƏȇǕȸǣǴǸǣȇƳƺƫƺƳȸǣǴǔɀˡǼȒɀȒˡƺɿǣǴȇǸɯƏǼǣɎƺǣɎًɀƺȸɮǣƬƺƺȇƏƏȇƳƏƬǝɎً
ɯƏɎǼƺǣƳɎɎȒɎƬȒȸȸƺƬɎƺȇƺƺȸǼǣǴǸɿƏǸƺȇƳȒƺȇِ¨ƺȸɀȒȒȇǼǣǴǸȒȒǸًɿȒȇƳƺȸƳƏɎƳƺ
ȇǣƺɖɯƺƬȒȇɀɖȅƺȇɎƳǣƺɮȒȒȸƏǼȒȇǼǣȇƺǸǣǴǸɎƺȇǸȒȒȵɎًɯȒȸƳɎɮƺȸǕƺɎƺȇِnǣƺɯƺɀ
ƫƺɀƬǝǣǸɎȒɮƺȸƺƺȇȅȒƳƺȸȇƺɯƺƫɀǣɎƺƺȇǣɀƏƬɎǣƺǔȒȵɀȒƬǣƏǼȅƺƳǣƏِkȒȸɎȒȅًǣƺƳƺȸƺƺȇ
ɮȒƺǼɎɿǣƬǝƺȸȵȸƺɎɎǣǕًɯƏɎɎȒɎɖǣɎǣȇǕǸȒȅɎǣȇƺƺȇɿƺƺȸǝȒǕƺǸǼƏȇɎɎƺɮȸƺƳƺȇǝƺǣƳِàȸǣǴɯƺǼ
ǣƺƳƺȸƺƺȇƳǣƺƺƺȇȇǣƺɖɯƺȒǔǕƺƫȸɖǣǸɎƺƏɖɎȒǸȒȒȵɎƫǣǴnǣƺɯƺɀ«ȒƳƺȇًƫƺɮƺƺǼɎǝƺɎƫƺƳȸǣǴǔƏƏȇ
ƫǣǴɮȸǣƺȇƳƺȇƺȇǔƏȅǣǼǣƺِ
àȒȒȸ Ƴƺ ƏƏȇɀƬǝƏǔً ٢ȵȸǣɮƏɎƺ٣ ǼƺƏɀƺ Ȓǔ ˡȇƏȇƬǣƺȸǣȇǕ ɮƏȇ ƺƺȇ ȇǣƺɖɯƺ ƏɖɎȒً ƺƺȇ ƫƺƳȸǣǴǔɀɯƏǕƺȇً
ƺƺȇǴȒȇǕǕƺƫȸɖǣǸɎƺƏɖɎȒƺȇɮȒȒȸǝƺɎƫƺɀɎƺȒȇƳƺȸǝȒɖƳƏƏȇǴƺƏɖɎȒ ƫƺȇǴƺƫǣǴnǣƺɯƺɀ«ȒƳƺȇ
ƏƏȇ ǝƺɎ ǴɖǣɀɎƺ ƏƳȸƺɀِ ¨ƺȸɀȒȒȇǼǣǴǸƺ ƏƏȇƳƏƬǝɎً ɀƺȸɮǣƬƺ ƺȇ ǸɯƏǼǣɎƺǣɎ ɿǣǴȇ Ƴƺ ǸƺȸȇɯƏƏȸƳƺȇ
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
ɮȒȒȸǕƺɀƬǝȸƺɮƺȇȒȇƳƺȸǝȒɖƳȵƺȸȅƏƏȇƳƺȇǝǣƺȸȅƺƺǸȒȅɎɖƳɖɀȇǣƺɎǣȇɴɮȒȒȸ
ƳƺǸȒɀɎƺȇɎƺ ɀɎƏƏȇِÈɯƺƺɎȵȸƺƬǣƺɀɯƏƏȸɖƏƏȇɎȒƺƫƺȇɎƺȇȒȒǸƫǣƺƳǝƺɎȇȒǕ
ɮȒȒȸƳƺǼƺȇɮȒȒȸɖِ
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Bovenstaande prijzen zijn geheel rijklaar | Bestel uw auto online of bel voor een proefrit
14 dagen
Wij |doen
allesomruilgarantie
voor uw auto.
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Awaken your world.
9 november start de IONIQ 6 First Edition pre-sale
bij Van Mossel.

 %LMWHOOLQJ

De toekomst van elektrische mobiliteit: de gloednieuwe elektrische Hyundai IONIQ 6. Slank van postuur en onmiskenbaar
uniek door zijn gestroomlijnde ontwerp, duurzame karakter en ongekende prestaties. En jij kan deze geavanceerde streamliner
als eerste rijden, want 9 november is het zover. Dan start de IONIQ 6 First Edition pre-sale. Een exclusieve uitvoering met unieke
designelementen en kenmerkende stoelbekleding die alleen in zeer gelimiteerde oplage verkrijgbaar zal zijn. Ontdek meer over
de First Edition en de pre-sale op hyundai.com/nl of scan de QR code.
Hyundai werkt er hard aan om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/vanmossel
Emmen: Phileas Foggstraat 33, tel. 0591 - 260 200
Groningen: Odenseweg 1, tel. 050 - 767 63 50
Heerenveen: Businesspark Friesland-West 53-1, tel. 0513 – 726 850
Leeuwarden: Orionweg 51, tel. 058 - 767 63 50
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Batterij
Garantie

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Gecombineerd verbruik: 13,9 - 16,9 (kWh/100 km) / 5,9 – 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 de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en
temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Kijk voor
prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model en kleur kunnen afwijken van standaarduitvoering en beschikbare
productiekleur. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Autobedrijf Wierenga B.V.

Autoservice Roden

Waar klanten Autobedrijf Wierenga B.V. onder andere voor waarderen, is eerlijkheid
en meedenken met het budget. Sinds kort
is Autobedrijf Wierenga B.V ook aangesloten
bij Bosch Car Service. Bosch is één van de
grootse netwerken van onafhankelijke autobedrijven ter wereld. Bedrijven die hierbij
aangesloten zijn bieden gegarandeerd betaalbare kwaliteit. Met een persoonlijk tintje.
Wat dat betreft verandert er dus niets bij Autobedrijf Wierenga B.V Service zoals de klant
het dus allang gewend was!
Naast een moderne werkplaats waar het
complete onderhoud en de APK van particuliere en bedrijfswagens door gediplomeerde
monteurs wordt verricht, beschikt het bedrijf
ook over een bandenhotel, waar de zomerof winterbanden in het rustseizoen kunnen
logeren. Elektrische auto’s kunnen worden

RODEN – Jong en dynamisch. Dat is de best
mogelijke omschrijving
van Autoservice Roden.
Het bedrijf wordt gerund
door twee jonge, enthousiaste ondernemers
Edwin Ploeg en Koen
Maris, is veelzijdig en
alle auto’s van alle merken kunnen er terecht.
Behalve voor reparaties,
onderhoud en de Apkkeuring van auto’s kan men er ook terecht
met de camper, caravan, vouwwagen of aanhangwagen. Op zoek naar een betrouwbare
occasion? Ook dan is een bezoekje aan Autoservice Roden zeer de moeite waard.
Naast het uitvoeren van reparaties en het
onderhouden van auto’s, heeft Autoservice
Roden ook een bandenservice. Of het nu gaat
om het verwisselen van zomer- naar winterbanden, nieuwe velgen van staal of aluminium, uitbalanceren of banden voor een Camper, Caravan, Vouwwagen of Aanhangwagen,
klanten kunnen dezelfde uitstekende service
verwachten.
‘Vanaf 1 November zijn wij aangesloten bij
het Lease Prof label. Dat is een landelijk netwerk van gerenommeerde autobedrijven die
gespecialiseerd zijn in het onderhouden van
Lease Auto’s . Deze autobedrijven onderhouden leaseauto’s in opdracht van leasemaatschappijen. Dit uit zich niet alleen in service
van topniveau, maar ook bijvoorbeeld een
Gratis haal- en brengservice,’ zegt Edwin
Ploeg.
De vaste klantenkring weet het al lang:
klantvriendelijkheid tekent het bedrijf. Flexi-

Dezelfde vertrouwde service bij
Autobedrijf Wierenga B.V.

opgeladen aan de openbare laadpaal bij het
bedrijf. Deze duurzaamheid vertaalt zich ook
in de zonnepanelen die Autobedrijf Wierenga
B.V gebruikt. Natuurlijk is het autobedrijf ook
gespecialiseerd in zowel elektrische als hybride auto’s.
Autobedrijf Wierenga B.V. is gevestigd aan
het Industriepark 31in Leek.
Telefoon: 0594-581165.
Website: www.autobedrijfwierenga.nl.
E-mail: info@autobedrijfwierenga.nl.
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Autoservice Roden nu ook voor
uw Lease Auto het juiste adres

biliteit wordt er met hoofdletters geschreven
en het doel is de klant zo snel mogelijk van
dienst zijn. ‘We zijn hier heel flexibel. Wanneer 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, 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: 050-5017730.
Website: www.autoserviceroden.nl.
E-mail: info@autoserviceroden.nl

Van Mossel Groningen

Egberts Caravan Center in Leek

Open Huis Dagen bij Egberts Nog steeds groot in Hyundai
Caravan Center in Leek

Binnenkort is het weer zo ver; dan zijn de
Open Huis Dagen bij Egberts Caravan Center in Leek. Naast het aanbod gebruikte
caravans, is Egberts al 25 jaar dealer van
het merk ERIBA. Eigenaar Chris Alserda
legt uit waarom de ERIBA een bijzondere
caravan is: ‘De Eriba Touring wordt op een
heel andere manier gebouwd. Deze heeft
een buizenframe en geen chassisbalken
zoals andere merken. Dit komt de rijeigenschappen en de kwaliteit ten goede,
we hebben zelfs ERIBA’s uit 1960 in onderhoud.’
Tijdens de Open Huis Dagen zijn er diverse
caravans te bekijken, zowel occasions als
nieuwe caravans, waaronder ook de volledig vernieuwde Eriba Touring. ‘Daarnaast
zijn er diverse leveranciers aanwezig die
hun nieuwste producten presenteren;
denk hierbij aan caravan movers, satel-

lietsystemen, WIFI antennes en heeft Isabella een compleet plein met voortenten,
meubilair en kampeertoebehoren, kortom
alles wat je zoal gebruikt tijdens een caravanvakantie. Ook kunnen onze bezoekers
informatie krijgen over onderhoud en een
kijkje nemen in de werkplaats, wij zijn namelijk ook een BOVAG-bedrijf. Tevens zijn
wij exclusief leverancier van de ERIBA Touring 820. Je zou kunnen zeggen dat deze
caravan de Rolls-Royce onder de caravans
is, met zijn zelf-levellend systeem, prachtige inrichting en gadgets die elke kampeerervaring tot een luxe vakantie maken.’
De Open Huis Dagen zijn op 17 en 18 november van 10.00 tot 17.00 uur en op 19
november van 10.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.egbertscaravancenter.nl.

Het Koreaanse automerk heeft een grote
stap gemaakt, vindt vestigingsdirecteur Leon
Voornhout van Van Mossel Groningen. ‘Hyundai is een volwassen merk geworden. Het
merk heeft mooie modellen, daarnaast is het
een echte auto. En natuurlijk betrouwbaar,
maar dat kun je wel aan de Aziaten overlaten.’ Ook op het gebied van elektrische auto’s
loopt het merk voorop. Binnenkort wordt het
nieuwe model IONIQ 6 First Edition gepresen-

teerd. Vanaf 9 november is deze gestroomlijnde krachtpatser bij Van Mossel te bekijken. En
te bestellen, want dan begint ook de pre-sale.
Deze exclusieve uitvoering met zijn unieke
designelementen en kenmerkende stoelbekleding is alleen in zeer gelimiteerde oplage
verkrijgbaar. Wees er dus snel bij!
Odenseweg 1, Groningen. Telefoon: 050 767
6350. Website: www.vanmossel.nl/hyundai
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Donderdag
17 november
10.00 tot 17.00 uur

Vrijdag
18 november
10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag
19 november
10.00 tot 16.00 uur

Egberts Caravan Center | Van het Hoffstraat 2, 9351 VH Leek
0594 512 444 | www.egbertscaravancenter.nl
Van Mossel Jaguar Land Rover Groningen

Beleef de allernieuwste Range Rover
Sport op de introductiedag

Een snoepwinkel kun je het rustig noemen.
Het exclusieve autocentrum van Van Mossel
aan de Odenseweg is een hotspot voor liefhebbers van mooie wagens. De nieuwe Range
Rover staat er, net als de iconische Defender
en sinds deze week staat de allernieuwste
Range Rover Sport in de showroom. Laat Van
Mossel nou net komende zaterdag een introductiedag voor de nieuwe Sport organiseren.
Alle gelegenheid om onder het genot van een
hapje en drankje deze krachtpatser goed te
bekijken én zelf achter het stuur te stappen
voor een uitdagende proefrit.
Vestigingsdirecteur Frank Jellema is net terug
uit Spanje waar hij zelf de nieuwe Range Rover
Sport heeft mogen testen. De nieuwste telg
heeft de grenzen opnieuw weten te verleggen,
weet Jellema. Ruim tweeënhalf jaar nu, is Van
Mossel gevestigd op deze locatie. Een gouden
zet. ‘We hebben hier alles op één plek: de showroom, de werkplaats, onze leaseafdeling en ons
schadeherstelbedrijf, dat werkt prettig. Op het
gebied van mobiliteit kunnen we de klant compleet ontzorgen. Mensen weten ons gelukkig al
goed te vinden. Het is mooi centraal gelegen,
vanuit hier kunnen we het hele noorden bedienen. Voor Jaguar-klanten is dit een historische

plek. Vroeger zat hier Jaguar dealer Caspers.
Een bezoekje aan de fraai ingerichte moderne
showroom is absoluut een aanrader voor menig autoliefhebber. Jellema krijgt met regelmaat carspotters over de vloer. Jongens die
foto’s komen maken van nieuwe modellen.
Jellema snapt het wel. ‘Onze merken zijn storytelling. Voor veel mensen is een Land Rover,
Range Rover of een Jaguar een droomauto.
De nieuwe Range Rover is ons vlaggenschip,
die is net een half jaar op de markt. We zijn er
als team ook trots op dat we voor deze merken
mogen werken. We delen allemaal dezelfde
liefde en passie voor ons vak en mooie auto’s.
De deur staat hier voor iedereen open, ook voor
mensen die alleen even willen kijken staat de
koffie klaar. We hebben ook veel mooie jong gebruikte modellen in voorraad.’ Vanzelfsprekend
is Van Mossel ook thuis in elektrische auto’s.
‘Op dit moment staat de Jaguar I-Pace in de
showroom. Een volledig elektrische wagen.
Voor elektrische auto’s hebben we technische
EV specialisten in dienst.’
Nieuwsgierig naar de icons van Van Mossel?
Zeker even naar de introductiedag dan! Van
Mossel Groningen, Odenseweg 1. Telefoon:
0592 - 794 379. Website: www.vanmossel.nl
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Recreama Caravans Groningen

‘Met een caravan verkoop je mensen vrijheid’

Scootmobielen 3/4 scooters
Fat Wheel E-Bike

E-Scooter modellen

Bezorgscooters

Helmen, accessoires en onderdelen

Schakelbrommers

ELEKTRISCHE SCOOTERS EN SCOOTMOBIELEN
RDW erkend & betrouwbare webwinkelkeurmerk
Eigen werkplaats speciaal ingericht voor de service
Reparatie en onderhoud van uw toekomstige voertuig

Protonstraat 22, loods 4 & 5, 9743 AL Groningen
info@ﬁetstra.nl | www.ﬁetstra.nl

Caravans hebben allang niet meer het wat truttige, stoffige imago wat ze voorheen hadden. Dat
kamperen gewoon ontzettend veel vrijheid geeft,
ontdekten mensen in coronatijd. En dat is te merken, zegt Floris de Boer, eigenaar bij Recreama
Caravans Groningen. ‘We verkopen al meer dan
50 jaar caravans. We hebben het gehele aanbod
uit de Knaus Tabbert Groep. Omdat we al zo lang
met die grote merken samenwerken, hebben we
steeds nog een uitgebreid aanbod kunnen leveren,
ondanks de krapte op de markt. Knaus is een Duits merk, dat het in Nederland heel goed
doet. Ze gaan echt met de tijd mee, door ook tegenwoordig lichtere caravans te bouwen, die
toch de vertrouwde stevigheid hebben. Daardoor kunnen ze ook prima achter een lichtere
auto hangen. Bij de wat jongere zestigers loopt de T@b heel goed. Deze druppelvormige
caravan is klein en toch heel compleet.’
Naast nieuwe modellen, zijn er ook veel occasions te koop bij Recreama. De stijgende populariteit is goed te verklaren: ‘Je verkoopt mensen vrijheid. Vakantie met een caravan is
zo duur te maken als je zelf wilt. Je zet hem ergens neer en als het niet bevalt, draai je de
pootjes in en reis je weer verder.’
Naast verkoop van caravans, kunnen klanten bij Recreama ook terecht voor onderhoud en
schadeherstel. ‘We werken samen met alle verzekeringsmaatschappijen en kunnen dus
ook alle schades repareren.’ Wie wat verder kijkt dan alleen een caravan, is ook aan het
juiste adres. ‘We verkopen ook voortenten, movers en schotels. Daarnaast hebben we nog
een kampeershop met een uitgebreide voorraad gebruiksartikelen.’
Sinds 10 jaar is het bedrijf aangesloten bij de Kampeergroep Viva, die bestaat uit een netwerk van kampeerspecialisten. ‘Wij werken onderling samen aan kwaliteit. Op deze manier
kunnen we onze service nog meer verhogen.’
Recreama Caravans Groningen is gevestigd aan de Koldingweg 13 in Groningen.
Telefoon: 050-5494273. Website: www.recreama.nl. E-mail: info@recreama.nl.

DIBO Emmen

Veiligheid gaat voor alles bij DIBO Emmen

Verscheidene auto, motor, vrachtwagen cursussen
rijopleidingen en sliptrainingen kunnen op de eigen locatie
slipbaan van Opleidingscentrum DIBO in Emmen
worden uitgevoerd.

Jongeren training
Tracks voor €49,50
Karel Doormanstraat 15
7825 VS Emmen
Tel: 0591-612942
www.dibo-emmen.nl

DIBO Emmen maakt zich al jarenlang sterk
voor rijvaardigheidstrainingen in de breedste zin van het woord. Het verkeer in Nederland wordt enerzijds steeds veiliger,
maar het is anderzijds ook van groot belang om je rijgedrag goed te onderhouden.
Om deze reden gaat veiligheid dan ook voor
alles bij DIBO Emmen.
DIBO Emmen-mede-eigenaresse Juanita
van Rijswick-Modderman legt uit wat de
voordelen zijn van de cursussen die in Emmen worden aangeboden. ‘Je kunt na het
behalen van je rijbewijs gewoon gaan rijden,
maar je kunt na verloop van tijd onverhoopt
in verkeerssituaties terechtkomen waar je
door een reguliere verkeerschool onvoldoende op wordt voorbereid. Op dit punt
komen wij in beeld en helpen we mensen
vanaf onze locatie mee en dit geldt voor alle
voertuigen waarvoor je een rijbewijs in je bezit moet hebben.’
Het is algemeen bekend dat onervaren jonge
bestuurders met name in het begin een ri-

sico vormen voor het verkeer. DIBO Emmen
probeert deze categorie tegemoet te komen
dankzij een speciale actie die het bedrijf
aanging met Univé vervolgt Van RijswickModderman namens het familiebedrijf.
‘Jongeren tot 25 komen in aanmerking voor
twee treden korting voor hun autoverzekering als ze hun cursus met een goed gevolg
afronden, dus de inzet die wordt geleverd
blijft zeker niet onbeloond.’
Naast rijvaardigheidstrainingen doet DIBO
natuurlijk veel meer. Opleidingscentrum
DIBO geeft al meer dan 60 jaar rijles en al
vanaf de start zet DIBO zich in om cursisten goed, snel en voordelig op te leiden. ‘Wij
zien het als een uitdaging om al onze kennis en vaardigheden steeds verder uit te
breiden en in te zetten om onze cursisten
goed, snel en voordelig op te leiden voor
de gewenste opleiding op het gebied van
verkeer, transport, logistiek en veiligheid.’
Tel. 0591-612942.
Internet. www.dibo-emmen.nl.

