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Winterse 
sferen
Met trots presenteren wij u de aller-
nieuwste editie van het Amegazine. 
Zoals u van ons gewend bent is er 
weer volop aandacht voor de nieuwste 
modellen, interessante aanbiedingen 
en het laatste (auto)nieuws. En dat al-
les in winterse sferen zoals de knusse 
gezelligheid bij kaarslicht, sneeuw- en 
ijspret en de feestdagen in het vooruit-
zicht. Een periode om van te genieten! 

En genieten van al het moois deze ko-
mende periode, alleen of met elkaar, 
is zeker mogelijk, ook al is het dit jaar 
wederom anders dan voorheen. Want 
corona en de gevolgen daarvan zijn 
helaas nog steeds aanwezig. Dit is voor 
iedereen merkbaar, zo ook binnen ons 
bedrijf en bij onze medewerkers. 

Binnen Amega staat het welzijn van 
onze medewerkers maar ook van onze 
klanten voorop. We kijken voortdu-
rend naar kansen en mogelijkheden en 
zorgen voor rust in de arbeidsproces-
sen en bij onze medewerkers. Mensen 
zijn immers de kracht van onze or-
ganisatie en sterk bepalend voor het 
succes van Amega Groep. Daarnaast 
hebben we richting onze klanten in 
deze bijzondere tijden maar één doel. 
Dat is om het samen met alle mede-
werkers beter te doen dan een ander. 
Dit uit zich onder andere in een betere 
service en een optimale prijs-kwaliteit 
verhouding. 

Net zoals andere organisaties hebben 
wij momenteel te maken met produc-
tieproblemen bij fabrikanten, echter 
verwachten wij in staat te zijn om de 

schaarste van dit moment zeer goed te 
managen. Ondanks dat u soms langer 
moeten wachten, doen wij er alles aan 
om zo goed als mogelijk aan uw ver-
wachtingen te voldoen. 

Het is belangrijk om heldere commu-
nicatie en respect voor elkaar op num-
mer één te zetten. Juist nu en in deze 
complexe maatschappij! Hier beste-
den we binnen Amega veel aandacht 
aan, ook dat zorgt ervoor dat werken 
leuk blijft. En dat straalt weer af op 
onze klanten.  

Tot slot wensen wij u ondanks de on-
zekere tijd, hele fi jne feestdagen toe, 
maar vooral veel gezondheid. Want 
dat staat te allen tijde voorop!

Directie Amega Groep

Werner Budding presenteert 
elektrische bedrijfswagens
Autojournalist Werner Budding pre-
senteert op YouTube drie nieuwe 
elektrische bedrijfswagens: de Citroën 
ë-Jumpy, Peugeot e-Expert en Opel 
Vivaro-e. Deze merken zijn te vinden 
bij Mulder en Van Mill en vallen onder 

autofabrikant Stellantis, die zich inzet 
voor elektrisch rijden. 

Classic Cars en Audi e-tron GT
Autojournalist Werner Budding ging 
eveneens op pad met twee klassiekers 

met veel overeenkomsten uit de col-
lectie van Ames Classic Cars en met 
de Audi e-tron GT. 

> Zie pagina 8 bij
Cool autonieuws

Autojournalist Werner Budding met de drie nieuwe elektrische bedrijfswagens 
van Citroën, Peugeot en Opel tijdens de presentatie bij Slot Loevestein

45 jaar Mulder:
een jubileum om trots op te zijn
In de afgelopen 45 jaar is er bij Mulder 
Automotive veel gebeurd, eigenlijk te 
veel om op te noemen. Toch willen wij 
u de belangrijkste en meest bijzondere 
momenten niet onthouden.
In de tussenliggende periode zijn er 

namelijk veel hoogtepunten geweest. 
Daarom blikken wij terug op 45 jaar 
Mulder: een jubileum om trots op te zijn.

> Lees meer over de pieken 
van Mulder op pagina 13

Volkswagen 
Taigo
Een nieuw gezicht. 
Aangenaam

De Taigo is een nieuw gezicht in de toch 
al zo uitgebreide range van Volkswagen. 
Daar komt bij dat u de Taigo helemaal 
naar eigen smaak kunt samenstellen, 
zodat er een customized exemplaar ont-
staat. We stellen u graag voor aan de 
Volkswagen Taigo.  

> Lees verder op pagina 3

Coole nieuwe
modellen bij Amega
Voor ons geen tijd voor een winterslaap, 

want dit winterseizoen introduceren wij 

weer veel coole nieuwe en vernieuwde 

modellen. Op pagina 14 zet Amega een 

aantal van deze fonkelnieuwe modellen 

voor u op een rij. Bestel uw laadpaal 
in 3 eenvoudige 
stappen!
Of u nu thuis wilt laden of op het werk, 
Mobilitics kan u voorzien van een laad-
oplossing die aan uw behoefte voldoet. 
Via onze vernieuwde confi gurator kunt 
u gemakkelijk in 3 stappen uw wensen 
kenbaar maken.

> Lees verder op pagina 20

Loop warm voor
private lease
Wilt u deze winter niet in de kou en 
voor onaangename verrassingen ko-
men te staan? Loop dan warm voor 
private lease. Kijk voor de acties van 
de Amega-dealers op pagina 6. 

Wij zoeken
enthousiaste
collega’s! 
Word jij onderdeel van
ons sterrenteam?  
Wij hebben alles in huis 
om je te laten schitteren. 
> Pagina 4 en 5 

Tijmen Griffioen (links) en Kees Mulder (rechts)

Van boven naar onder: 
Leen de Koning, Kees Peels

en Niels ter Brake
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Wist je dat je jouw nieuwe gebruikte Volkswagen nóg completer 
kunt maken met een financiering en verzekering van Volkswagen 
Financial Services? Dat alles regel je voordelig en eenvoudig bij Ames. 
Neem dus snel contact met hen op voor een scherp tarief en gunstige 
voorwaarden, eventueel met aanbetaling of inruil van je huidige auto. 
Net wat jou het beste uitkomt. Dan is jouw Volkswagen waarschijnlijk 
dichterbij dan je denkt. 

Bereken online je premie
www.ames.nl/autoverzekering

Jouw gebruikte Volkswagen
ook financieel aantrekkelijk

5 x 5

PSB Bedrijfswageninrichting is sinds kort 
dealer geworden van het Festool SYS-Power-
Station: de mobiele energie-voorziening voor 
in uw bestelwagen!

PSB ziet hierin veel voordelen en kansen voor de 
“monteur op de weg”, denk hierbij aan:
• Mobiele energie voorziening i.c.m. elektrisch 

voertuig, met behoud van actieradius
• Compact en gemakkelijk in gebruik
• Licht in gewicht
• Bott kastinrichting is voor te bereiden voor 

plaatsing SYS-PowerStation
• Hoog permanent vermogen en hoge piekbe-

lasting mogelijk
• Gemakkelijk over te bouwen van bestaand 

naar nieuw voertuig
• 3 jaar fabrieksgarantie

Het SYS-PowerStation levert stroom. Ook daar 
waar anders geen stroom is. Als krachtige ener-
gieopslag maakt het u onafhankelijk van klassie-
ke energiebronnen zoals stopcontact, generator of 
bouwstroomverdeler – voor het dagelijkse werk. 
Nooit meer op zoek naar stroom, en geen verve-
lend kabeltrekken, overbelaste bouwstroomver-
delers of problemen met uitschakelende zeke-
ringen. Met permanent 3680 watt en kortstondig 
tot 11.000 watt biedt het genoeg vermogen voor 
alle net-gebonden gereedschappen en drijft zelfs 
stofzuigers, grote zagen en boorhamers constant 
aan zonder vermogensverliezen. Het is compact 
en mobiel en het slaat 1.500 wattuur aan energie 

op – bij de meeste toepassingen voldoende voor 
een hele werkdag. Net als een normaal 230 volt-
stopcontact. 

Wenst u meer informatie of 
demonstratie van dit systeem? 
Scan de QR-code of neem 
contact met ons op!

 PSB Bedrijfswageninrichting

Van vast naar mobiel 

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

Energiek Dordt is de nieuwe breed gedragen visie 

en het plan van FC Dordrecht voor de toekomst 

van het betaald voetbal in Dordrecht en Drecht-

steden en de impact op de samenleving. Met de 

verbindende kracht van het voetbal wil FC Dor-

drecht samen met sportieve, maatschappelijke en 

zakelijke partners nieuwe energie creëren voor 

een energie(k)rijke samenleving. Leen de Koning 

(CEO Amega Groep): “Wij sponsoren de club, om-

dat wij vinden dat een stad als Dordrecht een BVO 

moet hebben. Maar in de stap die FC Dordrecht

nu gaat zetten, gaan we echt iets met elkaar doen 

voor de samenleving en dat gaan we ook delen 

met elkaar. We voelen ons nu echt betrokken als 

onderneming.” Leon Vlemmings (Innovatie ma-

nager FC Dordrecht): “Ames en AA Lease zijn al 

jarenlang hele trouwe partners van FC Dordrecht. 

Het is mooi dat wij nu samen gaan werken op het 

gebied van energie en vitaliteit. De elektrische 

VW ID.3 is een mooi voorbeeld van een Energiek 

Partnership. Het brengt letterlijk de visies van FC 

Dordrecht, Ames en AA Lease op een duurzame 

manier in beweging.”

Foto: onlangs nam Leon Vlemmings (links) de 
sleutels in ontvangst uit handen van Reinier 
de Koning (Ames Autobedrijf - midden) en Ma-
rijn Bakker (AA Lease - rechts). 

Ames en AA Lease duurzame
mobiliteitspartner van Energiek Dordt     

Zowel Audi als ŠKODA zijn tijdens de 2021-editie 

van de Gouden Stuurwiel-verkiezing in de prij-

zen gevallen. Zo won de Audi e-tron GT de titel 

“Mooiste auto van het jaar”. De ŠKODA Enyaq iV 

is onderscheiden met het Gouden Stuurwiel in de 

categorie “Beste Elektrische SUV”.

Gouden Stuurwiel-verkiezing 2021     

Ames geeft 
voor de kerst 
een Playmobil 
T1 en een
Playmobil
Kever weg

Kans maken?

Volg Ames op Facebook en 
Instagram. Binnenkort leggen 
we daar uit hoe u kans maakt.

Ames Autobedrijf 
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De Volkswagen ID.5 is de eerste SUV coupé 
die echt 100% elektrisch is. De ID.5, een lust 
voor het oog, biedt ontzettend veel voordelen. 
De auto rijdt met ongekende souplesse en is 
CO2-neutraal. Een elektrische droom die van 
wanten weet. 

Niet alleen de buitenkant van de Volkswagen ID.5 
is adembenemend, mede dankzij de aparte twee-
kleurige velgen die de luchtstroom optimaliseren. 
Binnen wacht één van de vele aangename verras-
singen: een zee aan ruimte. Eindelijk zijn langere 
benen dan gemiddeld geen probleem meer bij het 
plaatsnemen op de achterbank, desgewenst onder 
het genot van gezellige muziek. Net als navigeren 
is dit mogelijk met behulp van het ingebouwde 
multimediasysteem. Tijdens de bediening kunnen 

beide handen gewoon op het stuur blijven rusten. 
Het systeem kan bediend worden via een mon-
deling verzoek. Wie nog meer sfeer in de auto 
wil hebben, maakt gebruik van de achtergrond-
verlichting in een van de dertig(!) kleuren naar 
keuze. 

De actieradius vormt geen enkel probleem. Mocht 
er toch een waarschuwing komen dat er behoefte is 
aan stroom, dan is een half uurtje aan een snellader 
voldoende om weer een paar honderd kilometer te 
kunnen rijden. De Volkswagen ID.5 heeft de power 
van een SUV, de nauwkeurigheid van een ID, maar 
ook de onbetwiste acceleratie van een sportauto. 
Dit resultaat wordt bereikt met behulp van elektri-
sche motoren die meteen bij de start op volle kracht 
functioneren zonder daarbij herrie te maken. 

De ID.5 zou geen Volkswagen zijn als er geen 
technische nieuwigheden in zouden zitten. Een 
goed voorbeeld daarvan zijn de koplampen. De 
ID.Light LED Matrix koplampen begroeten de 
automobilist bij het naderen van de auto en bie-
den maximaal zicht op het wegdek en de om-
geving. Ook in dit model zit een Travel Assist 
verwerkt om te assisteren, bijvoorbeeld bij het 
behouden van de gewenste snelheid en het hou-
den van de juiste afstand. Zelfs semi autonoom 
rijden is een optie. 

Na de succesvolle introductie van de Volkswagen 
ID.3 en ID.4 zal de ID.5 in maart 2022 bij Ames 
in de showroom staan. Het model kan al besteld 
worden vanaf week 51. Deze auto is de ideale 
keuze voor wie Volkswagen wil rijden, een SUV 
wenst én kiest voor elektrisch rijden met optimaal 
comfort. 

Bent u al connected?
Altijd verbonden met 
uw Volkswagen

Download de
We Connect app gratis

Volkswagen We Connect
Klaar voor de volgende generatie mobiele online diensten: vanaf modeljaar 2021
is het gros van de nieuwe auto’s van Volkswagen helemaal klaargestoomd 
voor We Connect. Want dankzij de geïnstalleerde eSIM-kaart is de Volkswagen 
van begin af aan online. Bovendien kunt u uw Smartphone koppelen met uw 
Volkswagen via de ‘We Connect app’ en heeft u toegang tot bepaalde functies 
van de auto en de wagenstatus. 

Scan de QR-code voor 
meer informatie en 
downloadinstructies

www.ames.nl

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland, 
Sliedrecht, ‘s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 088 - 374 97 65

Volkswagen Polo en T-Cross op voorraad
Zoals u op de voorpagina kunt lezen zijn sommige auto’s momenteel lastig verkrijgbaar, maar het 
is Ames gelukt om de volgende gewilde modellen uit voorraad te leveren. Voor de Volkswagen Polo 
zijn dit de Life, Life Business en de R-Line uitvoering. Wat betreft de Volkswagen T-Cross gaat het 
om de modellen Life en R-Line. Bij veel andere autodealers moet u behoorlijk wat geduld hebben 
voordat u in één van de genoemde modellen daadwerkelijk wegrijdt. Bij Ames is dat dus niet het 
geval. Komt u vooral met eigen ogen kijken, maar probeer niet te lang te wachten. Hoe sneller u 
Ames bezoekt, hoe kleiner het risico dat het toch lente wordt voordat u uw nieuwe T-Cross of Polo 
in bezit hebt. 
Vanaf week 4 in 2022 hebben wij ook de Tiguan 1.5 TSI 7-DSG R-Line Business en de Taigo in Life, 
Style en R-Line uitvoeringen voorradig. Neem contact op voor meer informatie.

Een nieuw gezicht.
Aangenaam!

Volkswagen Taigo

Een coupe straalt sportiviteit uit, een SUV 
staat bekend om de aangename ruimte. De 
Volkswagen Taigo heeft het allebei: heel veel 
ruimte én een sportief uiterlijk.

De Taigo is een nieuw gezicht in de toch al zo 
uitgebreide range van Volkswagen. Daar komt bij 
dat u de Taigo helemaal naar eigen smaak kunt 
samenstellen, zodat er een customized exemplaar 
ontstaat. We stellen u graag voor aan de Volks-
wagen Taigo. 

Sterren kijken 
Het uiterlijk van de Volkswagen Taigo heeft en-
kele bijzonderheden, zoals het optionele glazen 
panoramadak. Met deze auto kunt u ergens stil-
staan om naar de sterren te kijken zonder de auto 
te hoeven verlaten. Als het raam open wordt ge-
kanteld, waant u zich in een cabrio. De Volkswa-
gen Taigo heeft zeer opvallende 16 inch velgen. 
Het design kunt u zelf bepalen dankzij een van de 
designpakketten. 

Bijzondere verlichting
Er is sprake van opvallende LED-verlichting, 
waaronder een lichtstrip die aan de voorkant 
over de hele breedte is geplaatst. Aan de achter-

kant zitten donkerrode LED-achterlichten. De 
IQ.Light LED matrix koplampen is één van de 
vele features waarvoor u wel of niet kunt kiezen. 
Deze koplampen passen zich tijdens allerlei om-
standigheden aan zoals aan het weer en aan de 
duisternis. Ook van binnen is er sprake van bij-
zondere verlichting. Dankzij ambient lighting 
kiest u zelf de ambiance naar wens in uw auto op 
het dashboard en in de deuren. 

Digital Cockpit
Achter het stuur van de Volkswagen Taigo is een 
Digital Cockpit. Via dit 8 inch kleurenscherm be-
schikt u over relevante rij-informatie, zoals een 
kilometerteller, uw snelheid, maar ook de tijd en 
de temperatuur. Nog een aspect aan de Volkswa-
gen Taigo dat optioneel is, is App-Connect. Hier-
mee legt uw smartphone contact met het infotain-
mentsysteem. Op deze manier kunt u uw apps in 
de Taigo benutten. Natuurlijk beschikt u in deze 
Volkswagen Taigo over de nodige digitale assis-
tenten. Kijk snel hoe u zelf uw Volkswagen Taigo 
kunt samenstellen. Maak kennis met de Volkswa-
gen Taigo bij Ames. Aangenaam! 
De auto is te bestellen vanaf € 28.590 en staat 
vanaf eind januari 2022 bij Ames in de show-
room. 

Ames Autobedrijf
T 088 - 3749765
I www.ames.nl

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

Volkswagen ID.5: Een elektrische
droom die van wanten weet 
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WIJ ZOEKEN
ENTHOUSIASTE
COLLEGA’S

WORD JIJ ONDER-
DEEL VAN ONS
STERRENTEAM?

✶ (LEERLING) EERSTE AUTO TECHNICUS 

✶ TECHNISCH SPECIALIST

✶ (JR.) SERVICE ADVISEUR 

✶ AFLEVERMONTEUR 

✶ AUTOWASSER

✶ MEDEWERKER SALES SUPPORT

✶ MAGAZIJNMEDEWERKER

✶ CHEF MAGAZIJN

✶ PLAATWERKER

✶ BEDRIJFSWAGENINRICHTER

✶ (JR.) CONTROLLER   

✶ VOORBEWERKER/AUTOSPUITER

✶ MEDEWERKER AUTOVERHUUR

✶ MEDEWERKER VERKOOPADMINISTRATIE

✶ ONLINE MARKETEER

✶ MEDEWERKER SERVICE SUPPORT

✶ SCHADECALCULATOR

✶ ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

✶ ACCOUNTMANAGER BINNENDIENST

✶ TELEFONISTE / RECEPTIONISTE

✶ PROJECTMANAGER

Heb je vragen over een functie? Neem dan 

contact op met de HR afdeling via 078-6322211. 

We geven graag antwoord op al je vragen!

GA NAAR WWW.WERKENBIJAMEGA.NL

SOLLICITEER DIRECT

AMEGA BREIDT UIT! WEGENS GROEI ZOEKEN WE ONDER ANDERE EEN:
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Voor (leerling) monteurs hebben wij een 
Technisch Ontwikkel Programma (TOP) op-
gezet waarin je wordt opgeleid tot eerste 
autotechnicus / technisch specialist die al-
les weet van reparaties, onderhoud, multi-
media systemen en diagnoses stellen. 
Door onze trainingen in combinatie met 
persoonlijke begeleiding helpen we jou 
om je diploma te behalen. En na je di-
ploma zijn er nog veel meer ontwikkel-
mogelijkheden. Wij hebben alles in huis 
om je te laten schitteren!

Leermeester Hugo over het TOP traject: 
“Op school leer je de theorie, maar mis je de praktische toepassing. 

Dit leer je door te doen in de praktijk. Helaas komt in de dage-
lijkse werkzaamheden niet alle verplichte stof aan bod terwijl 
dit wel gevraagd kan worden op het examen. Immers som-
mige klussen komen maar sporadisch voor in de werkplaats. 
Daarom zijn er binnen Amega de interne examentrainingen. 
Zo leren we leerlingen alle handigheidjes die nodig zijn 
voor op het examen. Daarnaast is er ruimte om leerlingen te 
begeleiden bij de onderdelen die zij moeilijk vinden. Door 
de extra aandacht is het voor iedereen met de juiste motiva-

tie mogelijk om op het gevraagde niveau te komen. En die 
groei in kennis en kunde is geweldig om te zien.” 

Heb je na het behalen van je diploma eerste autotechnicus/tech-
nisch specialist de ambitie om door te groeien naar een functie 
als leidinggevende? Dan is de studie ‘technisch leidinggevende’ 
op mbo-niveau 4 interessant! Deze nieuwe opleiding is een co-
productie tussen het Da Vinci college en Amega waardoor de 
studie perfect aansluit op de werksituatie.

De complete en praktische eenjarige studie verloopt via de be-
roepsbegeleidende leerweg (bbl) waarin je één dag per week aan je 
studie besteedt. Je start met een persoonlijk ontwikkelingsplan en 
wordt getraind op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
en inhoudelijke kennis. Amega faciliteert je daarin volledig zodat 
jij een ster wordt in leidinggeven!

Cees Bakker Projectleider Da Vinci College
“In 2020 zijn we gestart met het opzetten van de specialisten op-
leiding technisch leidinggevende. Deze 1-jarige 
opleiding op niveau 4 is een algemene stu-
die voor medewerkers met ambitie 
naar een leidinggevende positie. De 
opleiding bestaat uit een aantal 
modules die verdiept en ver-
breed kunnen worden aan de 
hand van de vraag van onze 
opdrachtgevers. Onze auto-
motive partner Amega was 
de eerste partij die interesse 
toonde om een groep deel-
nemers aan te melden. Om 
de opleiding toe te spitsen 
naar de werksituatie van de 
14 deelnemers ontwikkelden 
wij samen een mooie verdie-

pende studie waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling 
en scholing op managementgebied.” 

Rick Dans bedrijfsleider Service Only
“Onlangs ben ik gestart met de opleiding technisch 
leidinggevende. Het is een praktijkgerichte op-
leiding. Gedurende een jaar leer je alles wat je 
nodig hebt om je rol als leidinggevende goed 
te vervullen. Zo heb ik vakken als fi nanciën en 
(persoonlijk) leiderschap. Bovendien volg ik de 
opleiding samen met andere collega’s, waar-
door je eveneens leert van elkaars voorbeelden 
en ervaringen. En dat komt allemaal goed uit, 
want ik ben onlangs bedrijfsleider geworden. 
Vanaf het begin van mijn loopbaan bij Amega 
vind ik het belangrijk om mijzelf te blijven ontwik-

kelen. Die ruimte is er absoluut binnen Amega. Ik 
heb al mooie stappen mogen zetten en ook deze 

opleiding sluit helemaal aan bij mijn ambitie.”  

Jelmar van Zijderveld 
service adviseur

Van Mill / H-Point 
“Omdat de opleiding technisch leidingge-
vende helemaal past bij mijn ambitie om 
door te groeien, wilde ik graag met deze 
studie starten. Gelukkig werd aan mijn 
wens gehoor gegeven. Amega doet er al-
les aan om je te helpen groeien en zal dit 
eveneens faciliteren. Deze opleiding helpt 

mij om mijzelf te ontwikkelen als leidingge-
vende. Zo krijg ik op school les over relevan-

te onderwerpen en heb ik 
een persoonlijk ontwik-
kelingsplan gemaakt. 
In dat plan staat wat ik 
wil bereiken, hoe ik dit 
ga realiseren en welke 
hulp ik daarbij nodig 
heb. Verder ben ik me 
meer bewust van mijn 

kwaliteiten en valkuilen. 
Ik kan niet wachten om al 

het geleerde in de praktijk 
te brengen!”  

Ton Megens trainer 
“De opleiding technisch leidinggeven-

de is tot stand gekomen door samenwerking 
tussen Amega en Da Vinci College. De studie is dan ook zo ontwor-
pen dat deze aansluit op de praktijk. Ik train de deelnemers onder 
andere op het gebied van situationeel en coachend leidinggeven. 
Ook heb ik gesprekken over leerdoelen en persoonlijke ontwikke-
ling. Voor Amega heb ik al vele managementtrainingen mogen ver-
zorgen. Ik ben dan ook bekend met de cultuur en wat er verwacht 
wordt van leidinggevenden binnen het bedrijf. Nu mag ik deze ken-
nis meenemen naar de opleiding technisch leidinggevende. Aan het 
einde van opleiding hebben de professionals niet alleen een erkend 
diploma, maar zijn ze toegerust met alle kennis en vaardigheden die 
nodig zijn voor een leidinggevende functie binnen Amega.”  

Wij hebben alles in huis om 
je te laten schitteren

Een ster worden in leidinggeven bij Amega 

TOP Monteur worden?
Het kan bij Amega!

Nieuwe opleiding:
Technisch Leidinggevende

Ga naar www.werkenbijamega.nl voor alle openstaande vacatures!

Ton Megens, Improve Training & Coaching en 
Marc Meijer, sectordirecteur Techniek & Media

Niels ter Brake, directeur Amega 
Groep tijdens de kickoff van de 

opleiding
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3 Betrouwbaar
Verantwoord en vertrouwd met 

het Private Lease Keurmerk

3 Gemakkelijk
Echt alles is inbegrepen, u betaalt 

alleen de brandstof

vanaf

€375,-
p/mnd

AUDI A1 

088 - 374 97 65
www.ames.nl

vanaf

€329,-
p/mnd

ŠKODA FABIA

088 - 374 97 65
www.ames.nl

vanaf

€382,-
p/mnd

SEAT IBIZA

vanaf

€279,-
p/mnd

OPEL CORSA

0183 - 64 58 00
www.vanmill.nl

078 - 63 222 70
www.svenscar.nl

vanaf

€549,-
p/mnd

VOLVO V60

vanaf

€329,-
p/mnd

VOLKSWAGEN POLO

088 - 374 97 65
www.ames.nl

vanaf

€229,-
p/mnd*

HYUNDAI i10

078 - 632 22 00
www.hpoint.nl

vanaf

€305,-
p/mnd*

PEUGEOT 208 

078 -  614 20 44
www.mulderpeugeot.nl

vanaf

€279,-
p/mnd*

CITROEN C3  

078 - 614 13 99
www.muldercitroen.nl

PRIVATE LEASE
Daar loop je toch warm voor?

Genoemde bedragen zijn op basis van 10.000 km en 48 maanden tenzij anders 
vermeld. Prijswijzigingen en beschikbaarheid voorbehouden.

* O.b.v. 10.000 km/60 maanden.

5 x 5

088 - 374 97 65
www.ames.nlAU TOC A SA

Wilt u deze winter niet in de kou- en voor 
onaangename verrassingen komen te staan? 
Denk dan eens aan Private Lease. Bij Ame-
ga stapt u al in een gloednieuwe auto vanaf 
€ 229 per maand. 
   
Er warmpjes bijzitten
Private Lease kent vele voordelen en de merk-
dealers van Amega bieden u daarbij aantrek-
kelijke instapprijzen. Zo weet u zeker dat u er 
de komende jaren warmpjes bijzit als u de weg 
op gaat. Door het vaste maandbedrag, komt u 
niet voor verrassingen te staan. Ook omdat u in 
de meeste gevallen het contract mag ontbinden 
bij onverwachte persoonlijke omstandigheden. 
Met Private Lease rijdt u een nieuwe auto voor 
een vast maandbedrag. Alle kosten zijn inbe-
grepen, alleen de benzine, wasstraat en eventu-
ele verkeersboetes betaalt u zelf. 

Hoe werkt Private Lease?
Bij Private Lease blijft de auto eigendom van 

uw leasemaatschappij. U rijdt als particulier 
razendsnel in een nieuwe comfortabele auto ge-
durende de voor u ideale contractperiode, zon-
der dat u een grote investering hoeft te doen. 
En behalve benzine regelen is er helemaal niets 
waar u zich druk over hoeft te maken. Oftewel: 
u houdt budget over voor andere leuke dingen, 
u loopt 0% risico, en profi teert van véél voor-
delen. 

Private Lease bij Amega
Wij zijn in staat om zeer hoge kortingen te ge-
ven op Private Lease tarieven. 
Aan het einde van de looptijd levert u de auto 
weer in. Het risico van onverwachte onder-
houdskosten en de restwaarde is voor het merk. 
Zo zijn er nooit onverwachte kosten.

Loopt u ook warm voor Private Lease? We ver-
tellen u er graag alles over in onze showrooms.

Een nieuwe auto tegen een vast bedrag per maand

Niet in de kou met Private Lease

• Afschrijving
• A� everkosten
• Schade en reparaties
• All risk verzekering
• BTW
• Ruitbreuk
• Wegenbelasting
• Onderhoud bij merkdealer

• Vervangend vervoer na 24 uur
• (Inter)nationale pechhulp

Niet inbegrepen
• Brandstof
• Boetes
• Tol(kosten)
• Auto wassen

Dit zit allemaal in het maandbedrag:
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Wie Audi zegt, 
zegt quattro
De vierwielaandrijving van Audi quattro zorgt voor 
ongekende grip, tractie en veiligheid. Juist op plekken 
waar tweewielaangedreven auto’s niet meer vooruit 
komen. Voel de waarde van quattro elke dag. Kom naar 
onze showroom of kijk op ames.nl

Ames Audi Centrum Dordrecht

Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 088 - 374 97 65. 
Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht. ‘s Gravendeel (Servicevestiging). 
Zwijndrecht (Service en occasioncentrum). 
www.ames.nl

Bent u al
connected?
Altijd verbonden
met uw Audi

Audi connect 
Audi connect verbindt u, uw auto, uw smartphone 
en de wereld met elkaar en vergemakkelijkt zo 
dagelijkse bezigheden. Ontdek de mogelijkheden 
en voordelen die uw Audi u te bieden heeft in de 
vorm van de vele Audi connect-toepassingen en 
het digitale ecosysteem van myAudi.

Scan de QR-code voor 
meer informatie en 
downloadinstructies

Ames Audi Centrum Dordrecht

Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 088 - 374 97 65.  
Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht. ‘s Gravendeel (Servicevestiging). 
Zwijndrecht (Service en occasioncentrum). 
www.ames.nl

Download de Connected Car app gratis

Al vier decennia staat Audi aan 
de top met zijn quattro-vierwiel-
aandrijving. En nu markeert de 
elektrische quattro-aandrijving de 
volgende mijlpaal van Audi in het 
tijdperk van elektrisch rijden, waar-
bij rijplezier en effi ciëntie centraal 
staan. De Audi Quattro modellen 
zijn bovendien niet alleen een lust 
voor het oog, maar zeer zeker ook 
elektrische auto’s met voordelen 
voor automobilisten die regelmatig 
het winterweer trotseren.   

Quattro is een permanente vierwiel-
aandrijving die zorgt voor ongekende 
grip, tractie en veiligheid. Onder wel-
ke omstandigheden dan ook. De Audi 
Quattro is de droomauto voor alle vier 
de seizoenen. Een auto geschikt om 

mee naar een zonnige bestemming te 
rijden, maar ook zeer geschikt in win-
ter wonderland.

Audi Quattro laat u niet in de 
steek
Dankzij de bijzondere aandrijfvorm 
komt de vooras louter in actie als 
dit onafwendbaar is. Dit gebeurt au-
tomatisch en zonder dat de bestuur-
der zich dit realiseert. De momenten 
waarop dit plaatsvindt zijn bijvoor-
beeld bij sneeuw of overmatig mod-
derige situaties. Ook bij ijzel laat de 
Audi Quattro u niet in de steek door 
de elektrische vierwielaandrijving. 
Zodra er sprake is van onverwachte 
weersomstandigheden die gladheid 
met zich meebrengen, schiet de vier-
wielaandrijving te hulp. Stel dat u 

genoodzaakt bent onverwacht stil te 
staan, dan kunt u afremmen tot 0.3g 
omdat de elektromotoren functione-
ren als generatoren. 

Elektrische energie
Door de vernieuwende elektrische 
vierwielaandrijving heeft de Audi 
Quattro vele aantrekkelijke aspecten. 
Audi combineert elektrisch rijden en 
Quattro tot een krachtig totaalpakket 
dat hoge prestaties en een opmerke-
lijke effi ciency levert. De innovatieve 
vierwielaandrijving werkt zeer vari-
abel, is dynamisch en nauwkeurig en 
maakt tegelijkertijd effi ciënt gebruik 
van de elektrische energie. Dit systeem 
zorgt ervoor dat er economisch wordt 
omgesprongen met de aanwezige hoe-
veelheid elektrische energie, zodat de 
auto zuinig in gebruik is. De vernieu-
wende Audi Quattro tilt deze aandrij-
ving naar een nieuw niveau. 

Met een gerust hart 
vertrouwen
Nog meer moderne techniek, nog meer 
rijplezier, nog meer mogelijkheden, 
nog meer wendbaarheid, nog zuiniger 
en nog sneller optrekken. Tussen de 
sensormeting en de actieve koppel-
verdeling zit slechts 30 milliseconden. 
Een extra bijkomstigheid is dat elek-
trische aandrijvingen meer koppel te 
bieden hebben, vooral in bochten. De 
auto’s kunnen zelfs de meest uitdagen-
de haarspeldbochten aan. Daar komt 
bij dat Audi diverse functies in de 
elektrische aandrijfl ijn heeft verwerkt. 
Een paar voorbeelden zijn een elektri-
sche koppelvectoring op de achteras 
en wielselectieve koppelregeling met 
remingrepen. Kortom; de Audi Quat-
tro is een auto die u met een gerust hart 
kunt vertrouwen. 

Wilt u weten met welk elektrische 

Audi Quattro-model u de winter kunt 
trotseren? Vraag om meer informatie 
bij Audi Ames Centrum of bezoek de 
showroom. 

Ames Audi Centrum
Mijlweg 33
3316 BE Dordrecht
T 088 - 3749765
I www.ames.nl

Audi Centrum

Ames is in het bezit van een Audi Urquattro uit 1988. Het eerste model met vier-
wielaandrijving welke ook groot succes heeft geboekt in de autosport.

De elektrische Audi Quattro: een echte wintervriend

Wie Audi zegt,
zegt Quattro!
In 1980 verraste Audi met zijn eer-

ste Quattro model. Sindsdien is 

Quattro-vierwielaandrijving uitge-

groeid tot een hoeksteen van het 

merk. Inmiddels heeft Audi al 10,5 

miljoen Quattro-modellen gepro-

duceerd. Met de Audi e-tron S en 

e-tron S Sportback voegt Audi aan 

Quattro een nieuwe dimensie toe: 

electric torque vectoring. 

De techniek zit besloten in de 

naam: Quattro is een permanente 

vierwielaandrijving die zorgt voor 

ongekende grip, tractie en veilig-

heid. Onder welke omstandigheden 

dan ook, altijd de best denkbare 

controle en een geweldige weglig-

ging. Juist op plekken waar twee-

wielaangedreven auto’s niet meer 

vooruit komen. Dat is Quattro.

De elektrische Audi Quattro: een echte wintervriend
Maatstaven in elektrisch rijden
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Autojournalist Werner Budding presenteert 
in een video op YouTube op enthousiaste wijze 
drie nieuwe elektrische bedrijfswagens: de 
Citroën ë-Jumpy, Peugeot e-Expert en Opel 
Vivaro-e. 

Deze merken zijn te vinden bij Mulder en Van 
Mill en vallen onder autofabrikant Stellantis, die 
zich inzet voor elektrisch rijden. Ook wat be-
drijfswagens betreft. 
Net als bij elektrische personenauto’s kan worden 
gekozen uit twee soorten accu’s. Het verschil zit 
in de actieradius. Met een eenvoudige accu kan 
50 tot 60 kilometer gereden worden, met een se-
rieuzer exemplaar tot 330 kilometer. Daarnaast 
betekent kiezen voor elektrisch rijden kiezen 

voor toekomstbestendigheid. Budding maakt de 
kijkers zo enthousiast dat de kerstman bijna zijn 
slee zou vervangen door een elektrische bedrijfs-
wagen.  
De video duurt ongeveer acht minuten en het be-
kijken is meer dan de moeite waard. 
Scan de QR-code om naar de video te gaan.

Amega heeft een eigen bandenhotel. Als u uw 

banden wisselt maar geen ruimte heeft om deze 

thuis op te slaan, dan kunnen wij dit voor u verzor-

gen. De banden worden voorzien van een sticker 

met uw kenteken. Als u een afspraak maakt om 

de banden weer te wisselen, dan zorgen wij dat 

uw banden weer op tijd op de juiste vestiging zijn.

Neem contact op met de dealer voor meer infor-

matie.   

Twee klassiekers met 
veel overeenkomsten
De Volkswagen Karmann Ghia en Porsche 914, 
ook wel bekend als de VoPo, hebben veel met 
elkaar gemeen. Niet alleen zijn beide auto’s 
door Karmann gebouwd, maar ook hebben de 
modellen roemrijke opvolgers. 

De klassiekers zijn onderdeel van het fundament 

van het huidige Volkswagen en Porsche concern. 

Autojournalist Werner Budding ging op pad met 

beide auto’s uit de collectie van Ames Classic Cars 

en legt het uit.  Scan de QR-code om de video te 

bekijken.

Werner Budding presenteert 
elektrische bedrijfswagens

Wist u dat uw banden in
ons bandenhotel kunnen 
overwinteren? 

Cool autonieuws!

Indrukwekkende sportauto
Met de e-tron GT vindt Audi de Gran Turismo op-

nieuw uit. Wij hebben deze elektrische sportwa-

gen sinds april 2021 in de showroom staan dus 

het werd tijd om de krachtige prestaties van de 

e-tron GT te testen op het RDW-circuit in Lely-

stad. Autojournalist Werner Budding deed dit voor 

ons en vertelt u alles wat u moet weten over deze 

indrukwekkende elektrische sportauto.

Scan de QR code en bekijk de video. 
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AMES ŠKODA CENTRUM
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht
088 - 374 97 65, info@ames.nl, www.ames.nl/skoda

       BENT U
 AL CONNECTED?
ALTIJD VERBONDEN 
 MET UW ŠKODA

DOWNLOAD DE ŠKODA CONNECT CAR APP GRATIS
Maak kennis met ŠKODA Connect, de onlinediensten waarmee u meer uit uw dag 
haalt! Met ŠKODA Connect kunt u vanuit uw huis zien of uw auto op slot zit, waar 
deze geparkeerd staat en nog veel meer. Met deze dienstenpakketten krijgt uw auto 
een groot aantal nieuwe functies op het gebied van entertainment, gebruiksgemak 
en uw persoonlijke veiligheid. ŠKODA Connect maakt het rijden in een ŠKODA nog 
comfortabeler en veiliger en is af-fabriek leverbaar. Speciaal voor ŠKODA modellen 
vanaf 2008 die niet zijn uitgerust met een fabrieksconnectiviteitsfunctie hebben we 
ŠKODA Connect LITE.

Scan de QR-code voor 
meer informatie en 
downloadinstructies

       DE NIEUWE

ŠKODA
         FABIA
NU IN DE SHOWROOM

www.skoda.nl

AMES ŠKODA CENTRUM
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht
088 - 374 97 65, info@ames.nl, www.ames.nl/skoda

De vermelde consumentenadviespr ijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. 
Genoemde pr ijzen z ijn vrijbl ijvende consumentenadviespr ijs ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. 

*Voor meer informatie over Private Lease, kijk op: skoda.nl/private-lease

De nieuwe FABIA is een compacte hatchback met alles wat je nodig hebt, zoals navigatie, 
DAB+ radio en Bluetooth. Ideaal voor Zaterdagfamilies die onderweg graag meezingen met 
de hits van het moment! De FABIA heeft een strak design en een krachtige uitstraling. Dit 
wordt extra benadrukt door het front met LED-dagrijverlichting. Daarnaast beschikt de FABIA 
standaard over talloze handige ‘Simply Clever’ functies en assistentiesystemen die jouw 
zaterdag verrassend makkelijk maken. Ervaar de nieuwe FABIA zelf, maak direct een proefrit.

Prijs vanaf € 19.890 | Private Lease vanaf € 319 p/m*

Gemiddeld brandstofverbruik nieuwe FABIA: 5 - 5,6 L/100 km (1 op 17,9 - 20,0)
CO2-emissie 114 - 127 gr/km.

De vernieuwde ŠKODA FABIA is 
compact, maar toch groter dan zijn 
voorgangers. De FABIA betekent 
alleen daarom al veel auto voor uw 
geld, want de laatste versie van dit 
model is maar liefst langer dan 4 me-
ter. En dan hebben we het nog niet 
eens over zijn looks en de moderne 
techniek gehad. De vernieuwde 
ŠKODA FABIA laat u smelten.    

U heeft niet alleen meer beenruimte 
dan ooit, maar ook 380 liter bagage-
ruimte en maar liefst 1.190 liter als u 
de achterbank neerklapt. Er is ook al-
les aan gedaan om de ŠKODA FABIA 
veiliger te maken. Dit kan dankzij het 
nieuwe MQB AO-platform. Daarbij 
horen onder andere rijassistentiesys-
temen van hoge kwaliteit. De Travel 
Assist is hier een goed voorbeeld van. 

Behalve alle verbeteringen bezit de 
ŠKODA FABIA dus ook vele Simply 
Clever functies. Naast al deze ver-
nieuwingen ziet de ŠKODA FABIA 
er prachtig uit. Wie in deze auto rijdt, 
kan op complimenten rekenen vanwe-
ge de LED-koplampen, de typerende 
ŠKODA-grille en de strakke lijnen die 
zorgen dat de FABIA herkenbaar is 
als ŠKODA. Hetzelfde geldt voor de 

compacte buitenspiegels en 
de bijzondere afwerkings-
elementen bij de aparte, 
lichtmetalen velgen. 

Drie uitvoeringen
De ŠKODA FABIA is ver-
krijgbaar in drie uitvoerin-
gen: Active, Ambition en 
de Business Edition. De 
FABIA Active is de standaard FABIA 
en beschikt over talloze interessante 
features. De digitale radio (DAB+), 
Radio ‘Swing’ met een 6,5 inch kleu-
rentouchscreen, airconditioning en 
e-Call. Naast enkele assistenten zijn 
er allerlei Simply Clever features. Te-
genwoordig heeft de ŠKODA FABIA 
een Virtual Cockpit, een verwarmd 
stuur en nog meer extra’s waar de
FABIA tot nu toe niet over beschikte. 
Een mooi pakket, maar de uitvoering 
Ambition doet daar nog een schepje 
bovenop. Denk aan parkeersensoren 
aan de achterkant, een Bluetooth tele-
foonvoorbereiding en Smartlink, extra 
opbergvakken en een houder voor uw 
beker. Daarnaast heeft de Ambition 
een Cruise control met snelheidsbe-
perking en zes speakers met ŠKODA 
surround sound. 

De Business Edition beschikt over al-
les wat de Ambition heeft, plus onder 
andere een Keyless entry system, een 
automatisch dimmende binnenspiegel, 
LED-achterlichten en mistlampen aan 
de voorkant, een assistent voor regen 

en licht, automatische airconditioning 
(Climatronic) en een Bolero info-
tainment met een 8 inch touchscreen 
en draadloze Smartlink. De ŠKODA 
FABIA is verkrijgbaar vanaf € 20.290 
of €329 in Private Lease. 

De FABIA is nu verkrijgbaar en te be-
wonderen in onze showroom. Via onze 
website kunt u het tijdstip voor een 
proefrit bij Ames ŠKODA Centrum 
Dordrecht bespreken. Zo kunt u zelf 
ervaren hoe prettig het is om in een 
ŠKODA FABIA te rijden.

De ruimte, moderne
techniek en looks laten u smelten

Ames Škoda Centrum
Laan der Verenigde Naties 109
3316 AK Dordrecht
T 088 - 3749765
I www.ames.nl

AMES AUTOBEDRIJF B.V.

Postbus 354

3300 AJ Dordrecht

00
10

60

FABIA Active is de standaard FABIA en licht, automatische airconditioning 

De vernieuwde ŠKODA FABIA
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Elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) 29,5 – 23,3 kWh/100km, actieradius gecombineerd (WLTP) 275 - 330 km
Prijzen exclusief btw, geldig tot en met 31-12-2021. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-21

DIRECT LEVERBAAR BIJ VAN MILL

KRACHTIG, PRAKTISCH 
EN EMISSIEVRIJ
De 100% elektrische Opel Combo-e en Vivaro-e leveren wij rechtstreeks uit voorraad. 
U kunt er dus meteen mee aan de slag! Maar wacht niet te lang, want op is op.

 RIJBEREIK 330 KM
 LAADVOLUME 6,6 M3

 KEUS UIT 3 LENGTES EN 2 BATTERIJTYPEN
 IN 30 MINUTEN 80% OPGELADEN

 RIJBEREIK 275 KM
 LAADVOLUME 4,4 M3

 MET DUBBELE CABINE PLAATS VOOR 5 PERSONEN
 IN 30 MINUTEN 80% OPGELADEN

RIJKLAAR VANAF

€ 31.249   
EXCL. BTW/BPM

OPEL
VIVARO-
VOOR WIE HOGE NORMEN STELT

RIJKLAAR VANAF

€ 27.599   
EXCL. BTW/BPM

OPEL
COMBO-
COMPROMISLOOS ELEKTRISCH

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

Reinier de Koning en Jacob Huijser kwamen 
als kind al in aanraking met de automotive 
branche en zijn lang verbonden aan Amega. 
Met zoveel ervaring is het niet zo vreemd dat 
per 1 juli Jacob als directeur van Amega Fleet 
en Mobilitics en Reinier als commercieel di-
recteur van Ames Autobedrijf benoemd zijn. 
Op het kantoor in Dordrecht spreken we met 
beide heren over hun carrière, relevante ont-
wikkelingen, kansen en de toekomst.  

Reinier steekt enthousiast van wal: “De automo-
tive branche is dynamisch en altijd in beweging. 
Bovendien speelt innovatie een enorme rol. Au-

torijden wordt daardoor nog comfortabeler en 
veiliger, maar de absolute nadruk ligt op verduur-
zaming. Ook door de gestelde klimaatdoelstellin-
gen op het gebied van energieverbruik en uitstoot. 
Hierdoor ontstaat er behoefte aan duurzame mo-
biliteit, voor zowel particuliere als zakelijke klan-
ten.”  

Duurzame mobiliteit 
Duurzame mobiliteit is volgens Jacob dan ook 
van essentieel belang in de fi losofi e van Amega. 
“Wij vinden het belangrijk om onze verantwoor-
delijkheid te nemen, voorop te lopen bij het reali-
seren van de klimaatdoelstellingen en onze klant 

te helpen in de transitie naar duurzame mobili-
teit.” Een uniek voorbeeld daarvan is de nieuwe 
entiteit Mobilitics. “Mobilitics biedt diverse mo-
biliteitsproposities zoals laadpalen, laadpassen. 
fi ets van de zaak oplossingen en operationeel be-
heer. Door deze oplossingen is er voor onze klan-
ten meer inzicht in zakelijke mobiliteit en is het 
mogelijk om kosten en CO2-uitstoot aanzienlijk 
te verlagen,” aldus Jacob.  

Relevantie 
Het bedrijf ziet alle veranderingen niet als een 
bedreiging. Reinier: “Binnen Amega zien we ver-
andering als een kans. We omarmen als het ware 

de verandering en spelen 
daar maximaal op in. We 
willen de beste prestatie 
leveren aan onze klan-
ten. Niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst.” Ja-
cob knikt instemmend en 
zegt: “We willen relevant 
zijn voor de klant en dat 
kan alleen als ons aanbod 
in producten en diensten 
blijft aansluiten op de 
klant behoefte in een ver-
anderende markt. In de 
toekomst zal de vraag naar 
duurzame mobiliteitsop-
lossingen alleen maar toe-
nemen. Op deze manier 
zullen we naast een waar-

devolle gesprekpartner ook totaal leverancier zijn 
voor onze klanten” 

Samen sterk 
Reinier vervolgt: “Om de klant op nummer 1 te 
zetten en ons blijvend te onderscheiden houden 
we ons aan de gestelde zeven basiswaarden van 
Amega. Alleen samen met alle collega’s kunnen 

we de verwachtingen van de klant overtreffen.  
Daarbij is het belangrijk om deze basiswaarden 
echt na te leven. Hier wordt in de organisatie veel 
aandacht aan geschonken.” Een goed voorbeeld 
volgens Jacob is dat de duurzaamheidsfi losofi e 
ook in bedrijfsvoering van de organisatie is door-
gevoerd en dat het bedrijf het Erkend Duurzaam 
Premium certifi caat heeft ontvangen.  

Carrièremogelijkheden 
De heren spreken met passie over de fi losofi e, 
producten en diensten van Amega. Net zo en-
thousiast zijn zij over alle kansen die zij gekre-
gen hebben in hun carrière. Ooit begonnen als 
verkoper en nu allebei directeur; beide heren zijn 
mooie voorbeelden van de carrièremogelijkheden 
binnen Amega. “Alle geboden kansen heb ik met 
beide handen aangegrepen. Volgend jaar vieren 
we het 75-jarig Volkswagen dealerschap. Ik ben 
trots dat ik onderdeel ben van dit mooie bedrijf 
met rijke historie en tegelijkertijd sterke visie 
voor de toekomst,” besluit Reinier.

Carrière, relevante ontwikkelingen, kansen en de toekomst 

In gesprek met Reinier de Koning en Jacob Huijser

Commercieel directeur 

Ames Autobedrijf 

Reinier de Koning (rechts)

en directeur Amega Fleet

en Mobilitics Jacob Huijser

Alleen samen met alle 
collega’s kunnen we de 
verwachtingen van de 
klant overtreffen.
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Nog heel even wachten, maar hij zal bin-
nenkort in de showroom van Van Mill staan 
te pronken; de vernieuwde Opel Astra. Deze 
zuinige, technologische topper is effi ciënter, 
veelzijdiger en comfortabeler dan ooit. Boor-
devol innovatieve techniek en met een nieuwe 
generatie motoren, die tot 21% minder CO2
uitstoten en baanbrekend zuinig zijn.  

De zesde generatie Astra is niet alleen een com-
pacte beauty, maar het betekent ook de primeur 
als plug-in-hybride. U kunt kiezen tussen een 
plug-in hybridevariant én diesel- en benzinemo-
toren. De vermogens lopen uiteen van 81 kW 
(110 pk) tot en met 165 kW (225 pk).

Oog voor hoog niveau
Wie kiest voor de nieuwe Opel Astra, heeft oog 
voor hoog niveau, stijl en technologie. Het ont-
werp van de Opel Vizor is duidelijk te herkennen 
in deze auto, die een zeer krachtige uitstraling 
heeft. Alleen al de aparte uitvoering van de vel-
gen gooit hoge ogen. 
De Opel Astra heeft een stoer uiterlijk voor een 
familieauto en straalt sportiviteit en kracht uit. De 
verlichting maakt ook indruk. Het gaat om Intelli-

Lux LED Pixel Matrix verlichting, die zich kan 
aanpassen aan de rij- en weersomstandigheden. 
Zowel het wegdek als de omgeving zijn beter 
zichtbaar. Een ander voordeel is dat deze Intelli-
Lux LED Pixel Matrix zodanig licht geeft dat an-
dere weggebruikers niet worden verblind. 

Rijkelijk voorzien
Qua interieur is de Opel Astra rijkelijk voorzien 
van nieuwe technologie en andere extra’s. 
Om te beginnen zit u comfortabel achter het stuur, 
want de stoelen hebben een ergonomisch AGR-
certifi caat. Dit type stoel herbergt allerlei func-
ties, zeker als u voor de nappa-lederen bekleding 
kiest. Dan heeft de bestuurdersstoel een massa-
gefunctie en de voorstoelen kunnen zowel wor-
den verwarmd 
als geventileerd. 
De Opel Astra 
beschikt over 
een Pure Pa-
nel, een digitale 
cockpit met 
twee 10-inch 
beeldschermen 
die horizontaal 

een eenheid vormen met de ventilatieroos-
ters aan de zijde van de bestuurder. 

Vol verrassingen
Deze auto is zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Eén 
van de voorbeelden daarvan is dat telefoonkabels 
niet meer nodig zijn. De Opel Astra is uitgerust 
met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. 
De fysieke bediening is minimaal, ook in verband 
met de veiligheid. De Adaptive Cruise Control 
verandert uit zichzelf de snelheid als de afstand 
tot de voorligger te groot of te klein is. Zo zit de 
Opel Astra vol assistenten, maar ook vol verras-
singen.

Het nieuwe jaar goed van start 
Als alles naar wens verloopt is de nieuwe Opel 
Astra begin 2022 leverbaar bij Van Mill in Gorin-

chem en Dordrecht. Wilt u het nieuwe jaar 
goed van start gaan? Laat u dan informeren 

over de vernieuwde Opel Astra of breng een be-
zoek aan één van onze showrooms. 

Een zuinige, technologische topper

Naarmate meer maatregelen genomen worden 
om vervuilend verkeer uit de centra van ste-
den te weren, wordt de inzet van elektrische 
bedrijfswagens van groeiend belang. De Viva-
ro-e en Combo-e zijn de oplossing voor profes-
sionals die emissievrij willen rijden.    

Opel Vivaro-e Van of the Year 2021 
De nieuwe Opel Vivaro-e is gemaakt voor bedrij-
ven die hoge normen stellen en een bedrijfswagen 

nodig hebben die hun dagelijkse werk gemakke-
lijker en effi ciënter maakt. Er is keuze uit drie 
lengtes en twee batterijtypen voor een rijbereik 
tot 330 km (WLTP). De Vivaro-e biedt verder 
ongekende mogelijkheden. Zo kan hij geleverd 
worden met open laadbak, gesloten laadbak of 
met een dubbele cabine. Met zijn ongeëvenaarde 
eigenschappen en emissievrije prestaties is de 
Vivaro-e niet voor niets verkozen to International 
Van of the Year 2021.  

COMBO-e  
De Combo-e heeft niet alleen een toonaangevend 
laadvolume van maar liefst 4,4 m3. Daarnaast 
heeft de nieuwe volledig elektrische bedrijfswa-
gen een rijbereik van maar liefst 275km (WLTP) 
en een batterij die tot 80% kan opladen in 30 mi-
nuten. Met ongekende stilte en een topsnelheid 
van 130 kilometer per uur is de nieuwe Combo-e 
niet alleen comfortabel in de stad maar ook uitste-
kend op zijn plek op de snelweg.

Kraakhelder
Het is kraakhelder dat als u op zoek bent naar 
een elektrische bedrijfswagen, een bezoek aan of 
contact met Van Mill meer dan de moeite waard 
is. Bovendien lopen er tal van subsidies op de 
elektrische Vivaro en Combo zoals een aanschaf 
subsidie van 10% over de aanschafwaarde. We 
informeren u graag over de mogelijkheden.

Het nieuwe jaar goed van start met de vernieuwde Opel Astra

Opel Vivaro-e en Combo-e ideaal voor uw bedrijf 

Van Mill Dordrecht
Mijlweg 31
3316 BE Dordrecht
T 078 - 613 2155

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

I www.vanmill.nl 

gefunctie en de voorstoelen kunnen zowel wor-
den verwarmd 

een eenheid vormen met de ventilatieroos- over de vernieuwde Opel Astra of breng een be-
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SCHONE EN STILLE BEDRIJFSWAGENS
KLAAR DE KLUS ELEKTRISCH

Prijzen exclusief btw. Afbeelding kan afwijken van standaard specificaties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 11-21

OOK LEVERBAAR
Peugeot e-Expert
Peugeot e-Boxer

OOK LEVERBAAR
Citroën ë-Berlingo VAN
Citroën ë-Jumper

CITROËN
e-JUMPY

MULDERAUTOMOTIVE.NL

Citroën ë-Berlingo VAN

VANAF € 26.090VANAF € 26.090

CITROËN
e-JUMPY

PEUGEOT
e-PARTNER

VANAF € 31.750

CITROËN
ë-JUMPY

LAADRUIMTE

tot 6,6 m3
LAADRUIMTE

tot 4,4 m3
LAADTIJD 80% VOL

30 minuten
LAADTIJD 80% VOL

30 minuten
LAADVERMOGEN

tot 800 kg
LAADVERMOGEN

tot 1.275 kg
ACTIERADIUS (WLTP)

tot 275 km
ACTIERADIUS (WLTP)

tot 330 km

ALBLASSERDAM Kelvinring 84A/86 
DORDRECHT Laan der Verenigde Naties 111 
GORINCHEM Vaart 1
SLIEDRECHT Parabool 1 

Autoservice Lekkerland B.V.
Planetenlaan 91
2957 SM Nieuw Lekkerland

Telefoon 0184 - 681504
E-mail info@autoservicelekkerland.nl

OPENINGSTIJDEN WERKPLAATS
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Werkplaats op zaterdag gesloten

SHOWROOM / VERKOOP
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

AL SINDS 1976 HET VERTROUWDE ADRES
VOOR ADVIES OVER UW MOBILITEIT

Kijk voor occasions en meer informatie op: www.autoservice-lekkerland.nl

Waarom Autoservice Lekkerland?
✔ Klant staat bij ons centraal
✔ Kennis van alle automerken
✔ Ruime voorraad aan 

kwaliteitsoccasions 
✔ Snelle service zonder afspraak 
✔ Onderhoud en reparatie voor een 

betaalbare prijs
✔ Gratis haal- en brengservice in de 

regio
✔ Vervangend vervoer mogelijk
✔ Voordelige Europa Pechhulp

ALBLASSERDAM Kelvinring 86  (078) 691 80 50
DORDRECHT Laan der Verenigde Naties 111  (078) 614 20 44
GORINCHEM Vaart 1  (0183) 611 212
SLIEDRECHT Parabool 1  (078) 615 14 28www.mulderautomotive.nl

Geldig op - voor deze actie - geselecteerde merken: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Pirelli en Uniroyal.

WINTER & ALL SEASON

4e BAND

OF 2e BAND VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS
GRATIS!

ENKEL OP
GESELECTEERDE

MERKEN
GESELECTEERDE
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In de afgelopen 45 jaar is er bij Mulder Auto-
motive veel gebeurd, eigenlijk te veel om op te 
noemen. Toch willen wij u de belangrijkste en 
meest bijzondere momenten niet onthouden. 
In de tussenliggende periode zijn er namelijk 
veel hoogtepunten geweest; uitbreiding van di-
verse vestigingen, nieuwbouw van panden en 
naamswijzigingen. Daarom blikken wij in dit 
artikel terug op 45 jaar Mulder: een jubileum 
om trots op te zijn.   

Groei 
Het begon allemaal in 1976 met Kees Mulder, 
grondlegger van Automobielbedrijf C. Mulder 
B.V. in Nieuw-Lekkerland. Hij startte het be-
drijf in 1976 met de merken Chrysler, Simca en 
Sunbeam. Na de oprichting volgde in 1981 het 
Peugeot-dealerschap en in 1982 de eerste nieu-

we vestiging in Alblasserdam. En daar bleef het 
niet bij. In 2006, 2007 en 2008 volgen er diverse 
overnames van verschillende Citroën en Peugeot-
dealers in de regio. In 2009 veranderde de naam 
van de eerste vestiging Autoservice Mulder in 
Nieuw-Lekkerland in het huidige Autoservice 
Lekkerland en prijkt op alle Peugeot en Citroën 
dealervestigingen sinds 2012 de naam Mulder.  

Amega Groep 
Oprichter Kees Mulder staat al die tijd aan de 
leiding van het groeiende bedrijf. In 2016 treedt 
hij ten aanzien van de dagelijkse leiding terug 
en neemt Tijmen Griffi oen, die al sinds 2003 bij 
het bedrijf werkt, deze rol over. Na wederom een 
aantal succesvolle jaren is de dealergroep op zoek 
gegaan naar een platform waarbinnen Mulder 
verder kan groeien. Daarvoor is samenwerking 
met Amega gezocht. Amega behoort volgens 
Griffi oen tot de grootste en best presterende dea-
lersholdings van Nederland en is, mede vanwege 
haar visie en de goede relatie een logische keuze. 
Griffi oen zegt hierover: “Sinds eind 2019 verster-
ken Amega en Mulder elkaar vanuit alle discipli-
nes en bedrijven. Vanaf het allereerste begin is er 
sprake van een fi jne samenwerking en dat is te 
danken aan alle betrokken medewerkers met een 
hart voor de zaak.”   

Overname  
Al snel is er opnieuw goed nieuws. Begin 2021 
is er de overname van Visscher PGH Autogroep 
in Gorinchem. Wederom een logische keuze want 
de bedrijven passen goed bij elkaar. Ze zijn beide 
familiebedrijven met een mooie historie en voor 
de klanten verandert er niet veel. Sterker nog, 
klanten kunnen profi teren van de synergievoorde-
len die Mulder als onderdeel van Amega kan bie-
den. Griffi oen vindt de overname een mooie kans 

voor Mulder om haar positie in de regio verder te 
versterken en om het rayon uit te breiden. Daar-
naast is deze ontwikkeling positief voor de positie 
van de Stellantis-merken binnen Amega Groep.  

Toekomst 
Dankzij de vergaande bundeling van krachten 
kan Mulder zowel de particuliere klanten als de 
zakelijke markt nog beter bedienen. Zo is er een 
breder productportfolio waaronder het brede aan-
bod van merken en universele activiteiten. Bo-
vendien heeft Mulder een grote betrokkenheid 
naar de klanten, de medewerkers en de samen-
leving. Ook staat innovatie hoog op de agenda 
zodat dit niet alleen nu, maar ook in toekomst 
het geval is. Na 45 jaar is Mulder een begrip in 
de regio. En dat is niet voor niets. Het gaat bij 
de mobiliteitspartner om meer dan alleen ver-
koop en service, want Mulder houdt u sinds 1976 
comfortabel en effi ciënt mobiel.

45 jaar Mulder: een jubileum om 
trots op te zijn 

Mulder neemt
Visscher PGH Autogroep
in Gorinchem over 
Amega-dochter Mulder heeft een overeen-

komst bereikt over de overname van Visscher 

PGH Autogroep in Gorinchem. De dealerac-

tiviteiten van de merken Peugeot en Citroën 

worden vanaf dit voorjaar door Mulder voort-

gezet en het merk Hyundai door zusterbedrijf 

H-Point. Alle medewerkers van Visscher zijn 

overgenomen. De dealeractiviteiten van Peu-

geot en Citroën worden vanuit het bestaande 

pand van Visscher in Gorinchem voortgezet en 

de activiteiten van Hyundai vinden plaats in het 

pand aan de Van Hogendorpweg 6 in Gorin-

chem. In dit pand vindt u ook de andere Ame-

ga-bedrijven van Opel Van Mill en Service Only.

Kelvinring 86, 2952 BG Alblasserdam
Peugeot T 078-6918050
Citroën T 078-6913488

Vaart 1, 4206 CC Gorinchem
T 0183-611212

Laan der Ver. Naties 111, 3316 AK Dordrecht
Peugeot T 078-6142044
Citroën T 078-6141399

Parabool 1, 3364 DH Sliedrecht
T 078-6151428

Autoservice Lekkerland
Planetenlaan 91, 2957 SM Nieuw-Lekkerland
T 0184-681504

Officiële brandstof- en CO2-gegevens 1,1 - 1,2 l/100km, CO2 24 - 27 gr/km.
Prijs inclusief btw, bpm, recyclingbijdrage, leges en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken. 
A� eelding kan afwijken van standaard speci� caties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 11-21

ALBLASSERDAM Kelvinring 86 Tel. (078) 691 80 50

DORDRECHT Laan der Verenigde Naties 111 Tel. (078) 614 20 44

GORINCHEM Vaart 1 Tel. (0183) 611 212 

SLIEDRECHT Parabool 1 Tel. (078) 615 14 28WWW.MULDERPEUGEOT.NL

LEVERBAAR ALS BENZINE (PURETECH), DIESEL (BLUEHDI) EN HYBRID.
OOK IN SW-VERSIE VERKRIJGBAAR.

NIEUWE PEUGEOT 308

VANAF € 27.790,-

HET NIEUWE GEZICHT
VAN PEUGEOT

Nieuwe Peugeot 308

De pieken van Mulder

Tijmen Griffioen (links) en Kees Mulder (rechts)
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Coole nieuwe modellen bij Amega
Voor ons geen tijd voor een winterslaap, want 
dit winterseizoen introduceren wij weer veel 
coole nieuwe en vernieuwde modellen. Amega 
zet een aantal van deze fonkelnieuwe modellen 
voor u op een rij. 

Citroën C5 X
De Citroën C5 X heeft elementen van een SUV, 
zoals een hogere zitpositie dan gemiddeld en een 
stationwagen. In de bagageruimte past 545 liter 
en met een platte achterbank maar liefst 1645 
liter. De Citroën C5 X, een uiterst comfortabele 
wagen, is verkrijgbaar met een benzinemotor of 
met een plug-in-hybride-aandrijfl ijn. 

Citroën ë-Berlingo VAN
De 100% elektrische Citroën ë-Berlingo VAN is
het ideale bestelbusje voor ondernemers die 
grotere hoeveelheden willen vervoeren, maar 
voor wie een grote bestelbus overdreven is. Het 
volume om te laden is 3,3 tot 4,4 m3. Binnen 30 
minuten kan dit bestelbusje tot 80% worden op-
geladen. Het bereik is 275 kilometer én dit model 
is uitgerust met een routeplanner, een achteruitrij-
camera en surround rear vision. 

Peugeot 308 (SW)
De Peugeot 308 (SW) biedt veel mogelijkheden: 
benzine, diesel of Plug-in-Hybrid. De nieuwe 
Peugeot 308 hybrid is heel prettig en eenvoudig 
in gebruik, bespaart tot 40% brandstof en de on-
derhoudskosten zijn over het algemeen lager. De 
actieradius bij 100% elektrisch rijden bedraagt 
maximaal 60 kilometer. Uiteraard biedt dit model 
het comfort en de technologie die u van Peugeot 
gewend bent.

Peugeot e-Partner
In deze elektrische bedrijfswagen verblijven is 
een genot. Een WLTP-actieradius van 275 kilo-
meter met een uitstoot van 0 gram CO2 tijdens 
de rit en natuurlijk uitgerust met de befaamde 
Peugeot i-Cockpit. De motor is muisstil en u ge-
niet van rijgenot zonder schokken en trillen. Min-
der onderhoud, lagere brandstofkosten en de ide-
ale mobiele werkplek. Een droombedrijfswagen. 

Volkswagen nieuwe Polo
De vertrouwde Polo met bekende kenmerken 

zoals de Volkswagen assistenten en de Digital 
Cockpit, maar wel een nieuw design. Een pano-
ramadak, prachtige koplampen (Matrix LED), 
eventueel aangevuld met een LED-lichtstrip tus-
sen de koplampen en speciale mistverlichting. 
Nieuwe elementen en toch écht Polo.  

Volkswagen iD Buzz
Nog even geduld, want deze 100% elektrische 
bus wordt nog ontwikkeld en gaat na 2022 in 
productie. Enkele voordelen zijn al bekend. Heel 
veel comfort, ontzettend veel ruimte en LED 
ogen die contact kunnen maken met medeweg-
gebruikers door middel van subtiele lichtsigna-
len. De toekomstmuziek voor de Volkswagen iD 
Buzz: een geheel autonome rijmodus.  

Volkswagen T-Roc
Deze SUV heeft een nieuw uiterlijk. Compact, maar 
schijn bedriegt. In de bagageruimte past 1.290 liter. 
De Volkswagen T-Roc heeft een multifunctioneel 
stuurwiel, de bekende assistenten van Volkswagen, 
karakteristieke velgen, de Digital Cockpit Pro en 
IQ.Light LED Matrix. Het interieur van T-Roc 
heeft een facelift gehad en is fraaier dan ooit. 

Volkswagen Tiguan Allspace
De nieuwe Tiguan Allspace, op dit moment al in 
de showroom, is een verbeterde versie van zijn 
voorganger. Meer stijl, ruimte voor zeven zit-
plaatsen en strakke LED-verlichting. Een SUV 
met comfort zoals een riante ergonomische be-
stuurdersstoel, meer beenruimte en een prachtig 
panoramadak. U kunt uw Volkswagen Tiguan 
Allspace zelf samenstellen. 

CUPRA Born
De CUPRA Born, 100% elektrisch, is sinds okto-

ber 2021 in Nederland verkrijgbaar en heel popu-
lair. Een schitterend uitgevoerde middenklasser 
met optionele extra’s. Compact en helemaal van 
deze tijd. Mocht u het prefereren om te leasen, 
dan kunt u via AA Lease kiezen voor Adrenaline 
One of Performance One vanaf € 599 per maand 
Full Operational Lease. 

ŠKODA Enyaq coupé iV
Deze ŠKODA is een milieuvriendelijke, prakti-
sche familieauto. Afhankelijk van uw keuze van 
de accu heeft de ŠKODA Enyaq coupé iV een 
actieradius van 535 kilometer. De laadruimte be-
draagt maar liefst 570 liter. Op deze auto krijgt u 
de eerste twee jaar volledige garantie. Op de accu 
zit 8 jaar garantie óf totdat er 160.000 kilometer 
mee is gereden. Verkrijgbaar in het eerste kwar-
taal van 2022.

ŠKODA KODIAQ
De vernieuwde SUV van ŠKODA is ideaal voor 
mensen die regelmatig wat grotere gezelschap-
pen willen vervoeren. De ŠKODA KODIAQ 
heeft maximaal ruimte voor zeven zitplaatsen en 
genoeg trekkracht (1.800 kilo) voor bijvoorbeeld 
een paardentrailer. Elke SKODA KODIAQ heeft 
onder andere navigatie en automatische aircondi-
tioning. Op veel punten kunt u deze ŠKODA zelf 
samenstellen met de features die voor u belang-
rijk zijn. 

ŠKODA KAROQ
Een avontuurlijke auto, want de ŠKODA 
KAROQ gaat geen uitdaging uit de weg. De 
sportieveling van deze SUV-familie kan wel te-
gen een stootje en is ook heel praktisch. Zo biedt 
hij standaard een bagageruimte tot liefst 1.630 li-
ter. Met zijn rij-assistenten en features brengt de 
KAROQ u en uw familie op ieder terrein veilig 
thuis. De hoge zit, de ruimte, het optimale zicht 
en de uitgebreide infotainmentsystemen tekenen 
deze complete SUV.  

Hyundai Bayon
De Hyundai Bayon heeft een compact uiterlijk, 
de ruimte die dit model biedt is echter verrassend 
groot. Het is een SUV die is uitgerust met een 
effi ciënte aandrijfl ijn met 48V mild hybride-tech-
nologie en andere technische snufjes. Er is alles 

aan gedaan om een veilige en comfortabele auto 
te ontwikkelen. Uw stoel en uw stuur zijn verstel-
baar, net als de spiegels. 

Volvo XC40 
Deze SUV heeft een milde hybride-aandrijfl ijn 
met een technologisch extraatje: de remenergie 
van de auto wordt terug gewonnen en opgeslagen 
als elektriciteit. Daarnaast is de Volvo XC40 een 
veilige auto met talloze bergplaatsen, maar ook 
een auto met een smaakvol design en een panora-
madak dat gekanteld kan worden. 

Audi A8 
De Audi A8, eind eerste kwartaal 2022 leverbaar, 
is een opvallende auto en geschikt voor zowel 
een zonovergoten wegdek als een winterland-
schap. Veel vernieuwde techniek, ultiem rijgenot. 
U bepaalt bijvoorbeeld zelf de kleur van de lak, 
uiteenlopend van gletsjerwit tot kerstgroen, al-
lemaal metallic. Een veilige auto met hypermo-
derne verlichting. 

Opel Grandland 
De nieuwe Opel Grandland is grensverleggend 
en overtreft alle verwachtingen, met zijn zelfver-
zekerde design, iconische Vizor, ultiem rustige 
interieur met het volledig digitale Pure Panel, dy-
namische en toch zuinige benzine- en dieselmo-
toren en innovatieve technologie zoals het Night 
Vision-camerasysteem en IntelliLux LED® Pixel 
koplampen. 

Opel Astra ST 
Dankzij een nieuwe generatie motoren met een 
21% lagere CO2-uitstoot en een baanbrekend 
laag brandstofverbruik. Stijlvol, dynamisch, in-
novatief en... opwindender dan ooit. De Astra 
Sports Tourer is in elk opzicht indrukwekkend. 
Met betrouwbare, toonaangevende Duitse tech-
niek, geavanceerde systemen, een zee van ruimte 
en een sportief karakter, dat onder meer tot uiting 
komt in de nieuwe grille met 3D-look en het High 
Gloss Black Pack. In de nieuwe Astra draait alles 
om maximaal comfort. 
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Ames Occasioncentrum
Langeweg 350E in Zwijndrecht
078 612 6755

Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW en afleverkosten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ames Sales Outlet
Sportlaan 301 in Sliedrecht
0184 41 6500

Bekijk hier 
de voorraad

SEAT
Mii electric*

Bouwjaar: 2020
Kilometerstand: 18.605

Bouwjaar: 2020
Kilometerstand: 18.605

Nieuwprijs: € 23.730

Actieprijs:  € 18.495
     8% bijtelling

Audi
e-tron 55*

Bouwjaar: 2019
Kilometerstand: 19.800

Nieuwprijs: € 114.000

Actieprijs:  € 74.995
     4% bijtelling

* Kleuren en uitvoeringen kunnen afwijken

ŠKODA
Citigo-e iV*

Bouwjaar: 2020
Kilometerstand: 14.571

Nieuwprijs: € 23.210

Actieprijs:  € 17.995
     8% bijtelling

Bouwjaar: 2020
Kilometerstand: 14.571

BINNEN 14 DAGEN RIJDEN

Knallend het jaar uit!
met onze laatste elektrische occasions
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AA RENTAL IS DUURZAAM OP WEG
ELEKTRISCHE AUTO HUREN?

Laan der Verenigde Naties 75 | 3316 AK Dordrecht | 078 - 633 83 19 | www.aarental.nl

Volkswagen ID.3

Hyundai KONA

Skoda Enyaq

Een kleine uitglijder gemaakt 
door sneeuw of gladheid?

Schadenet Ames
Langeweg 350, 3331 LG Zwijndrecht

www.schadenetames.nl www.schadenetdekoning.nl

Schadenet De Koning
Kelvinring 14, 2952 BG Alblasserdam

* Niet groter dan een 2 euro munt

Sterretje in uw voorruit?
Door vorst kan dit snel een barst worden.
Wij repareren dit voor € 25,-*

Deze acties zijn geldig t/m 31-03-2022.

Verzekerde schades: 
50% KORTING

op eigen risico met een 
maximum van 125 euro

Niet verzekerde schades: 
30% FACTUURKORTING

op het particuliere tarief

Bent u al connected? 
Altijd verbonden met uw 
Volkswagen Bedrijfswagens

Volkswagen Bedrijfswagens We Connect
We Connect is een verzameling praktische diensten en handige apps voor uw 
Volkswagen Bedrijfswagens. Daarbij kunt u denken aan extra mogelijkheden 
op het gebied van navigatie zoals online verkeersinformatie en altijd en overal 
inzicht in uw rijgegevens. Met We Connect heeft u altijd toegang tot de 
belangrijkste functies van uw bus. Gemakkelijk via de app op uw smartphone  
en tablet, of thuis vanaf de computer. 

Scan de QR-code voor  
meer informatie en  
downloadinstructies

Download de
We Connect app gratis

www.ames.nl

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland, 
Sliedrecht, ‘s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 088 - 374 97 65
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AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 088 - 37 49 765
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk,  
Oud Beijerland, Sliedrecht en ’s Gravendeel (servicevestiging)
Ames.nl  |  info@ames.nlBEDRIJFSWAGENCENTRUM

Alleskunner opnieuw uitgevonden
Omdat je een flexibele, ruime bus zoekt die met z’n tijd meegaat. Omdat je iedereen een veilige ruimte wilt 
bieden. En… omdat je geen technische snufjes wilt, maar innovatieve oplossingen. Daarom is er de compleet 
nieuwe Volkswagen Multivan. Vooruitstrevend design, plug-in hybride, slimme assistenten, premium 
personenauto-comfort, multifunctioneler dan ooit. En dat zonder het unieke DNA van z’n voorgangers te 
verliezen. Ben jij nieuwsgierig geworden? Hij staat eind december bij ons in de showroom!

De nieuwe multivan
Welkom in een nieuwe wereld

Vanaf 
€ 54.400

Met trots kunnen we melden dat 
rond half december de Volkswagen 
Multivan bij ons in de showroom 
staat. Dus als u knallend het nieuwe 
jaar in wilt gaan, kiest u nu nog voor 
deze multifunctionele auto. Geschikt 
voor zowel business als gezin en met 
zowel elektrische aandrijving als 
benzinemotor.   

In principe is het een bedrijfswagen, 
maar de Volkswagen Multivan is ook 
prima geschikt als familieauto om in 
het weekend mee op pad te gaan. Of 
om zeer comfortabel naar een zonnige 
vakantie- of wintersportbestemming te 
rijden. We snappen goed dat de schit-
terende, gestroomlijnde alleskunner 
bovenaan het verlanglijstje voor kerst 
staat, want nog dit jaar is het mogelijk 
om de Multivan bij Ames te bestellen. 

De Volkswagen Multivan zorgt voor 
een veel lagere uitstoot vanwege de 

hybride plug-in-techniek. U rijdt elek-
trisch op de kortere afstanden, zoals in 
steden en in uw naaste omgeving. Voor 
langere (zakelijke) ritten of op weg 
naar een vakantiebestemming kunt u 
voor de benzinemotor kiezen voor een 
grotere actieradius. Zo krijgt u met de 
Multivan altijd het beste van twee we-
relden. 

Ruimte tot zeven zitplaatsen
De Volkswagen Multivan is van buiten 
én van binnen een schoonheid. Er is 
ruimte tot zeven zitplaatsen, maar de 
indeling is fl exibel. Dankzij een su-
perslim interieurconcept met een doel-
treffend railsysteem zijn de stoelen in 
een handomdraai te verwijderen. De 
aanwezige tafel is verplaatsbaar via de 
rails en ook inklapbaar. Het interieur 
is stijlvol. Welke kleur het licht heeft 
kunt u zelf bepalen met behulp van de 
Multicolour Ambient Lighting. Fel wit 
licht als u iets heeft laten vallen in de 

auto, een kleur die past bij een roman-
tisch gezellig samenzijn en nog veel 
meer. 

Opnieuw uitgedacht
Uiteraard is de Volkswagen Multivan 
uitgerust met de Digital Cockpit Pro 
inclusief multimediadisplay van 10 
inch. Op het gebied van veiligheid is 
de nieuwe Multivan helemaal opnieuw 
uitgedacht. Tijdens uw rit kijken er 
voortaan meer dan 20 slimme assis-
tenten met u mee. Bovendien is er een 
nieuw element aan deze Volkswagen 
toegevoegd, namelijk een tweedelig 
glazen panoramadak. Dit zorgt voor 
een spectaculair uitzicht en veel meer 
licht. Een ander prettig gevolg is dat de 
maximale binnenhoogte in het midden 
van de Volkswagen Multivan hoger 
is. Verder is de Volkswagen Multivan 
muisstil. U kunt ’s avonds of ’s nachts 
thuiskomen zonder dat de buren het 
merken. 

Mooie voorbode
Deze Volkswagen Multivan is abso-
luut een mooie voorbode van wat er in 
2022 van Volkswagen Bedrijfswagens 
verder nog verwacht mag worden, zo-
als de ID Buzz en de ID Family. Wilt 
u liever 100% elektrisch rijden? Dan 
hoeft u dus niet lang te wachten. 

Heeft u interesse in de Volkswagen 
Multivan? Schrijft u zich dan direct 
in voor onze nieuwsbrief en u zult als 
eerste op de hoogte worden gebracht 
van de laatste ontwikkelingen. U kunt 
deze hybride plug-in al aanschaffen 
vanaf € 54.400. 

Knallend het nieuwe jaar in

Ames Bedrijfswagencentrum
Langeweg 350
3331 LG Zwijndrecht
T 088 - 3749765
E info@ames.nl
I www.amesbedrijfswagens.nl

De multifunctionele Volkswagen Multivan

Schrijf u in voor de 
nieuwsbrief
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OOK 
HOGE 

KORTINGEN OP 
ACCESSOIRES!

Burgemeester Jansenlaan 12 | 3331 HN Zwijndrecht | tel. 078 612 5302 | www.groeneveldfietsen.nl
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Amega Groep denkt in mogelijkheden. Zo ook 
in 2020 waarin corona grote gevolgen had. 
Niet alleen was er sprake van een uitdagende 
markt, ook de impact op het bedrijf en de me-
dewerkers was merkbaar.

Het bedrijf in de automotive branche kiest volgens 

de directieleden Kees Peels, Niels ter Brake en 

Leen de Koning voor de aanval. “Dit betekent kij-

ken naar kansen en ondertussen de complexiteit 

in de basis managen. In dit coronajaar hebben we 

extra geïnvesteerd in nieuwe mobiliteitsdiensten 

zoals laadpalen, softwareoplossingen en laad-

passen”, aldus De Koning.

Peels vervolgt: “Mensen zijn de kracht van onze 

organisatie en sterk bepalend voor het succes 

van Amega Groep. Door de inzet en betrokken-

heid van onze medewerkers hebben we het jaar 

2020 binnen alle corona-beperkingen goed afge-

sloten.” Ook is in de afgelopen periode volgens 

Ter Brake de basis gelegd voor het komende 

succes. “We staan voor dezelfde uitdaging. Op dit 

moment is Corona nog steeds aanwezig en er-

varen we productieproblemen bij fabrikanten. Het 

is daarom van evident belang om het samen met 

alle medewerkers beter te doen dan een ander. In 

2021 gaan we er met z’n allen voor om de voor-

gaande successen te evenaren.” 

Met trots kunnen we zeggen dat Ames sponsor 
is van de tentoonstelling Aelbert Cuyp in het 
Dordrechts Museum.

Net als Ames bezit het Dordrechts Museum 
een rijke historie in de regio. Achter de histo-
rische gevel ontdekt u hier zes eeuwen Neder-
landse schilderkunst. Sinds 3 oktober is in het 
Dordrechts Museum de langverwachte tentoon-
stelling over Dordrechts beroemdste schilder 
Aelbert Cuyp te zien: ‘’In het licht van Cuyp’’. 

Deze tentoonstelling belicht de impact van 
Aelbert Cuyp op de Britse landschapschilder-
kunst. De tentoonstelling is te zien tot maart 2022.

Kans op gratis toegangskaartjes
Wij geven 5x 2 toegangskaarten weg inclusief 
een drankje bij het bijbehorende restaurant Art 
and Dining. Wilt u gratis het museum bezoeken? 
Stuur dan een mail naar info@ames.nl o.v.v. 
Amegazine museum. De winnaars krijgen per-
soonlijk bericht. 

Op zaterdag 6 november was het “de dag van de 
mantelzorg”. 1000 mantelzorgers in Dordrecht 
werden verwend met een high tea box voor 2 per-
sonen. Ca. 100 vrijwilligers hebben zich ingezet 
om dit mogelijk te maken. Dozenvullers, dozen-
vouwers, koks, planners en chauffeurs hebben 

deze dag mogelijk gemaakt. Van Amega Groep 
en AA Lease hebben een groot aantal medewer-
kers zich ingezet om alle dozen thuis te bezorgen. 
Want dat is waar wij ook achter staan; maatschap-
pelijk betrokken ondernemen!

Bijzondere vondst onder
de motorkap 

Amega in Elsevier
Amega Groep staat op plek 213 in de top 500 grootste bedrijven van Elsevier. Een gegeven om trots op 

te zijn. Bijgaand vindt u een deel van de tekst terug uit deze speciale editie van Elsevier.

“Samen in de aanval” Win kaartjes voor de 
tentoonstelling 
“In het Licht van Cuyp” 

Amega Groep en AA Lease staan 
achter “de dag van de mantelzorg” 

Warm Amega-nieuws!

Goed nieuws als u voornemens bent om voor 

privégebruik een elektrische auto aan te schaf-

fen! De overheid wil particulieren graag over de 

streep trekken om elektrisch te gaan rijden en 

heeft daarvoor een subsidiepot. Voor 2022 ligt er 

weer een nieuw bedrag klaar. Particulieren die 

een volledig elektrische auto aanschaffen, nieuw 

of gebruikt, kunnen hier gebruik van maken. (Niet 

voor plug-in-hybrides). De subsidie moet wor-

den aangevraagd in het jaar van aanschaf. Let 

op: elektrisch rijden heeft een (beperkte) subsi-

diepot en die heeft een jaarlijkse limiet en was in 

2021 al snel leeg. Kijk voor alle voorwaarden op 

www.rvo.nl.

Subsidie voor elektrisch rijden     Op 20 september werd er door een monteur bij 
Van Mill Gorinchem een wel heel bijzondere 
vondst gedaan. Tijdens een onderhoudsbeurt van 
een Opel Insignia kwam er na het openen van de 
motorkap een rode kitten tevoorschijn. Het kater-

tje heeft de naam Opel gekregen en zocht waar-
schijnlijk de warmte van de motor op. Hij is opge-
haald door de dierenambulance en naar het asiel 
in Gorinchem gebracht. De kitten krijgt hier alle 
zorg en maakt het goed. 

Win-actie

Foto Peter den Ouden
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Of u nu thuis wilt laden of op het 
werk, Mobilitics kan u voorzien van 
een laadoplossing die aan uw be-
hoefte voldoet. Via onze vernieuwde 
confi gurator kunt u gemakkelijk in 
3 stappen uw wensen kenbaar ma-
ken en stelt Mobilitics een persoon-
lijke en vrijblijvende offerte op. En 
bij uw laadpaal krijgt u altijd een 

gratis laadpas die geschikt is voor 
meer dan 100.000 laadpunten in Ne-
derland en Europa.  

Zodra wij akkoord van u hebben, ne-
men we binnen 2 werkdagen contact 
met u op om de installatie van de laad-
paal in te plannen. Onze laadpalen van 
het merk Alfen worden gemonteerd 

door professionele gecertifi ceerde 
installateurs. Zo bent u zeker van de 
kwaliteit van de installatie.

Met een onderhoudsabonne-
ment houdt u uw laadpaal in 
topconditie
Met het ondershoudsabonnement hel-
pen we u, naast onze gratis 24/7 sto-

ringsdienst, graag op locatie indien er 
technische storingen plaatsvinden. Zo 
bent u altijd verzekerd van een goede 
laadoplossing. 

Wilt u wel een laadpaal, maar niet in 
1x een grote uitgave doen? Dan is het 
mogelijk om een laadpaal te huren 
voor een vast bedrag per maand.

Wilt u de aanschaf van de laadpaal 
mee leasen met uw elektrische of hy-
bride auto? Ook dat is mogelijk via 
Mobilitics. Door de auto samen met de 
laadpaal te leasen weet u precies wat u 
maandelijks kwijt bent.

De kwalitatieve laadpalen van Mobi-
litics zijn ook zeer geschikt voor het 

opladen op een bedrijfster-
rein. Hier wordt over het 
algemeen meer van de 

paal gevraagd dan een laadpaal aan 
huis. Daarnaast bieden wij de moge-
lijkheid om het thuisverbruik te verre-
kenen met uw bedrijf.
   
Meer weten? 
Kijk dan op www.mobilitics.nl ■

Bestel uw laadpaal bij Mobilitics
in 3 eenvoudige stappen! 

opladen op een bedrijfster-
rein. Hier wordt over het 
algemeen meer van de 

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

In 2030 wil Volvo alleen nog 100% 
elektrische auto’s verkopen. De vol-
gende mijlpaal is klimaatneutraal zijn 
in 2040. Geen compromissen en geen 
schadelijke uitstoot. Bij SvensCar 
juichen we deze goede voornemens 
uiteraard volledig toe. De Volvo C40 
Recharge is één van de nieuwste elek-
trische modellen die dit nieuwe tijd-
perk alvast inluidt. En wij voorspellen: 
dit is een absolute koning die regeert 
deze winter.

Volvo Cars heeft grote milieuvriende-
lijke plannen. Dat zijn geen stoere woor-
den, maar serieuze doelstellingen waar 

hard aan wordt gewerkt. In het Belgische 
Gent, waar een van de grootste fabrie-
ken van Volvo Cars is gevestigd, worden 
maatregelen getroffen om te transforme-
ren naar een plek waar uitsluitend elek-
trische voertuigen worden vervaardigd. 
Hier wordt ook de Volvo C40 Recharge 
geproduceerd. 

100% elektrisch
De Volvo C40 Recharge is 100% elek-
trisch. Een zogenoemde cross-over die 
heel wat in zijn mars heeft, zoals een 
bereik van 444 kilometer en binnen 4,7 
seconden van 0 naar 100 kilometer per 
uur. In 37 minuten snelladen is de accu 

van 10 tot 80% opgeladen. Verder wordt 
het model aangedreven door twee elek-
tromotoren, te vinden op de voor- en 
achteras. 

Bij de tijd
Met de C40 Recharge heeft u Google al-
tijd bij de hand, want die is ingebouwd. 
Google Maps zit in de Volvo C40 Re-
charge verwerkt en dankzij Google As-
sistent is handsfree spraakbesturing een 
optie. Tijdens uw rit kunt u ook gebruik 
maken van apps op Google Play. Door de 
aanwezigheid van het topkwaliteit audio-
systeem van Harman Kardon is luisteren 
naar uw favoriete muziek een extra genot 

voor uw oren. Bovendien kan de Volvo 
C40 Recharge automatische ‘over the 
air’ updates ontvangen. De auto is dus 
helemaal bij de tijd zonder dat u er iets 
voor hoeft te doen. 

Pixeltechnologie
Aan de buitenkant is deze Volvo onder 
andere herkenbaar aan de spiegelkappen 
en het zwarte dak, dat in contrast staat 
met de rest van de auto. Verder is het 
een SUV met een lagere vormgeving en 
een slank design. Er is ook veel aandacht 
voor de koplampen, waarbij gebruik is 
gemaakt van de pixeltechnologie. Hier-
voor is gekozen zodat u uw medewegge-

bruikers niet kunt verblinden. In de kop-
lampunits bevinden zich 84 pixel-LED’s 
die het wegdek voor u verlichten én reke-
ning houden met het andere verkeer. 

Elektrisch rijden en 
verbonden leven
Aan de binnenkant treft u, naast sfeer-
volle verlichting en een mooi uitgevoerd 
comfortabel interieur, bijvoorbeeld een 
draadloze telefoonoplader aan en vele 
andere extra’s. Elektrisch rijden en ver-
bonden leven komen zo dichterbij elkaar 
dan ooit. 

De Volvo C40 Recharge is nu al bestel-
baar en nog dit jaar wordt elektrische 
C40 Crossover bij SvensCar verwacht. 

Volvo C40 Recharge: een absolute
koning die regeert deze winter
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GRATIS SEAT CONNECT
Tegenwoordig bent u altijd verbonden. Met uw vrienden, familie, 
hobby’s. Uw hele wereld. En nu ook met uw SEAT. Met de diensten 
van SEAT CONNECT staat u in verbinding met uw SEAT en de 
wereld er omheen. Wees verbonden met uw SEAT. Altijd en overal. 
Maak gratis een SEAT ID aan op my.seat, download de SEAT 
CONNECT App en log in met je SEAT ID. 

Scan de QR-code voor meer informatie 
en downloadinstructies

Bent u al 
connected? 
Altijd verbonden 
met uw SEAT

Ames Auto Casa
Laan der Verenigde Naties 55, 3316 AK Dordrecht
Tel.: 088 - 374 97 65, info@ames.nl 
www.ames.nl

Gemiddeld brandstofverbruik nieuwe SEAT Ibiza & Arona: 5,1 - 6,4 l/100km (1:15,6 - 1:19,6). 
CO2-emissie 118 - 135 g/km. De vermelde consumentenadviespr� zen z� n inclusief btw, 
bpm, r� klaarmaakkosten, recyclingb� drage en leges. Genoemde pr� zen z� n vr� bl� vende 
consumentenadviespr� s ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. *Voor meer informatie 
over Private Lease, k� k op: seat.nl/private-lease.

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

De nieuwe Ibiza maakt indruk. Met zijn scherpe lijnen, elegante rondingen 
en futurische interieur mogen jullie gezien worden.

Vanafprijs € 19.700 | Private Lease vanaf € 339*

De Arona is uitdagend en heeft het allemaal. Hij heeft een uitgesproken 
design, innovatief interieur en is voorzien van de nieuwste technologie. 

Vanafprijs € 22.300 | Private Lease vanaf € 379*

Ibiza Arona

Klaar voor 
een proefrit?

De vertrouwde SEAT modellen 
Ibiza en Arona hebben een face-
lift gehad en staan nu fonkelend in 
de showroom. Beide modellen zijn 
te vinden bij Ames Auto Casa in
Dordrecht. Natuurlijk kunt u, als u 
wilt, een proefrit maken met deze 
vernieuwde klassiekers.
  
SEAT Ibiza
Deze populaire hatchback heeft een 
nog strakker design gekregen, heeft 
fraaie rondingen en is nog altijd com-
pact. Alle modellen zijn voorzien van 
LED-verlichting. De velgen van 17 of 
18 inch passen prima bij de kleur van 
de auto.
Ieder model van de nieuwe SEAT Ibiza 
heeft een Mediasysteem met een 8,25 
inch touchscreen, compleet met Lane 
Assist en LED-verlichting. Genieten 
van uw favoriete muziek of naar de 
radio luisteren is mogelijk op topni-
veau als u kiest voor het BeatsAudio 

Sound System. Bovendien zijn de mo-
gelijkheden voor connectiviteit groter 
geworden. 

De SEAT Ibiza is verkrijgbaar in drie 
modellen: de SEAT Style, de FR of 
de Business Intense. De laatste versie 
heeft de meeste extra’s. Het bepalen 
welk model het beste bij u past ver-
loopt heel simpel. Na de keuze welke 
uitvoering u het meest aanspreekt, is 
het tijd om de kleur te kiezen, welke 
lichtmetalen velgen u wilt en tot slot 
welke extra’s u belangrijk vindt. Dat 
kan bijvoorbeeld het BeatsAudio 

Sound System zijn.

SEAT Arona 
Ook de geliefde SEAT 
Arona, een onvervalste 
stads-SUV, heeft een 
strak uiterlijk en gros-
siert in verbeteringen. 
Hoe mooi het design 
van de SEAT Arona ook 
is geworden, het interi-
eur is ook serieus aange-
pakt. Elk model SEAT 
Arona is uitgerust met 

Cruise Control, 16 inch 
stalen velgen met wiel-
dop, elektrisch verstel-
bare buitenspiegels en 
een Front Assist met een 
emergency braking sys-
tem. De SEAT Arona is 
beslist een veilige auto. 
Verder beschikken alle 
Arona’s over koplampen 
met LED-verlichting en 
LED-dagrijverlichting. 
Daarnaast heeft elke 
Arona SEAT Connect en een radio met 
mediasysteem met een 8,25 inch tou-
chscreen in kleur. 
Er zijn zes modellen van de SEAT 
Arona: Reference (standaard), Style, 
Style Business Intense, FR, FR Busi-
ness Intens en de Xperience. De Style 

bevat hetzelfde als de Reference, maar 
met enkele toevoegingen. De Style 
Business Intense gaat weer een stapje 
verder, enzovoort. Enkele voorbeelden 
van de extra’s zijn mistlampen, par-
keersensoren aan de achterzijde, ver-
warmbare stoelen, een Virtual Cockpit, 

een achteruitrijcamera, een draadloze 
telefoonlader en volautomatische air-
conditioning. De toevoegingen waar 
u aan hecht, bepalen welk type SEAT 
Arona bij u hoort.

U bent van harte welkom in onze 
showroom van Ames Auto Casa in 
Dordrecht om deze vernieuwde SEAT 
Ibiza en/of SEAT Arona te komen be-
kijken en ervaren. 

Vernieuwde SEAT Ibiza en Arona
nu fonkelend in de showroom

Ames Auto Casa
Laan der Verenigde Naties 55
3316 AK dordrecht
T 088 - 3749765
I www.ames.nl

SEAT LEON Best Buy car of Europe 2021
De SEAT Leon is bekroond met de AUTOBEST ‘Best Buy Car of Europe 2021’ 

award. SEAT ontving de onderscheiding tijdens de 20e editie van de AUTOBEST 

Gala Awards. De Leon overtuigde de AUTOBEST vakjury - bestaande uit 32 Eu-

ropese autojournalisten - met zijn uitgebalanceerde mix van sportiviteit, efficiency, 

geavanceerde veiligheid en connectivi-

teit. “Het winnen van deze AUTOBEST-

award in de categorie ‘Best Buy Car of 

Europe 2021’ is de best mogelijke er-

kenning voor het team dat verantwoor-

delijk was voor de ontwikkeling van de 

beste Leon ooit,” verklaarde Wayne 

Griffiths, CEO van SEAT en CUPRA.
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Gecombineerd verbruik: 16,7 - 19,0 (kWh/100 km) / 5,3 - 6 (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 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 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Genoemde prijs 
is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model en zijn afhankelijk van beschikbare voorraad. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantie-
voorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/h-point

H-Point
Dordrecht: Mijlweg 31, tel. 078 - 632 2200
Gorinchem: Van Hogendorpweg 6, tel. 0183 – 645 850

Power your world. Als iemand zegt “Ik ben over 5 minuten klaar”, weet je dat het langer gaat duren. Maar als we het over de 
IONIQ 5 hebben, menen we het: met 5 minuten laden ben je klaar om 100 kilometer verder te rijden. Moet je nog wat langer op 
je vriend wachten? In slechts 18 minuten laadt de batterij op van 10 tot 80%. Wacht niet langer om aan je volgende roadtrip te 
beginnen. Plan direct een proefrit in en ervaar het gemak van ultrasnel laden. De IONIQ 5 is al beschikbaar vanaf € 43.500.

In 5 minuten opgeladen 
voor de volgende roadtrip.
IONIQ 5.
Met ultrasnel laden.

€ 43.500
IONIQ 5 vanaf

Plan nu een 
proefrit bij
H-Point.

In 5,2 seconden naar 100 kilometer 
per uur. Dankzij een V2L-functie 
makkelijker onderweg. Op locatie 
elektrische apparaten zoals uw tele-
foon aan de auto opladen. En een ac-
tieradius tot 481 km WLTP. Het kan 
allemaal met de Hyundai IONIQ 5, 
een CUV die niet alleen een schit-
terend design heeft, maar ook veel 
extra’s en comfort biedt. 
  
De elektrische aandrijfl ijn zorgt voor 
uitstekende resultaten. Binnen 18 mi-
nuten is de accu tot 80% opgeladen 
dankzij het 350 kWh snelladen. De 
IONIQ 5 beschikt over een 800V-
systeem. Dit is niet alleen een krach-
tige auto (170, 217 of 305pk) maar er 
is sprake van een trekkracht tot 1.600 
kilo. Dat is sterk genoeg voor bijvoor-
beeld een aanhanger of zelfs een ca-
ravan. Een ander voordeel is dat u uw 
Hyundai IONIQ 5 zelf kunt samenstel-
len met behulp van de carconfi gurator. 

Eigentijds en hier en daar 
ook futuristisch
Deze auto heeft een design waarmee u 
de aandacht zult trekken. Qua uiterlijk 
heeft de Hyundai IONIQ 5 elementen 
van de Pony (1975) en neo-retro ken-
merken maar net zo goed is hij heel 
herkenbaar als Hyundai. Eigentijds 
en hier en daar ook futuristisch. Het 
nieuwe E-GMP-platform van Hyun-
dai zorgt voor een wielbasis met een 

lengte van drie meter. Hierdoor ont-
staan er prima proporties. Een ander 
opvallend detail zijn de LED- koplam-
pen met een sterkte van 256 pixels. Dit 
versterkt het zicht, maar ook de zicht-
baarheid. Een ander opvallend element 
aan het fraaie uiterlijk van de Hyundai 
IONIQ 5 zijn de zonnepanelen op het 
dak van de auto.  

Ontspannen achterover leunen
Ook het interieur van de IONIQ 5 her-
bergt een aantal bijzonderheden. De 
lederen stoelen zijn vervaardigd met 
behulp van milieuvriendelijke materi-
alen waarbij geen dierlijke producten 
zijn gebruikt. In plaats daarvan is voor 
lijnzaadolie gekozen. Het zijn niet zo-
maar stoelen, want de IONIQ 5 heeft 

voorin twee uiterst comfortabele en 
compleet verstelbare stoelen om in 
bij te komen van alle inspanningen. 
U kunt de stoel zodanig verstellen dat 
u ontspannen achterover kunt leunen. 
Dit rustmoment valt natuurlijk te com-
bineren met het opladen van de auto. 

De IONIQ 5 heeft extra ruimte als 

gevolg van het ontbreken van een 
motor onder de kap. Die wordt benut 
als bergruimte. Zo zijn er nog veel 
meer verborgen elementen qua inte-
rieur en op technologisch gebied. U 
bent van harte welkom bij H-Point in
Gorinchem of Dordrecht om een 
proefrit te maken en te ervaren hoe 
deze bijzondere auto rijdt. De Hyundai 
IONIQ 5 is leverbaar in vier uitvoerin-
gen vanaf € 43.500. 

H-Point Dordrecht
Mijlweg 31, 3316 BE Dordrecht
T 078 - 6322200

H-Point Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
4204 XW,  Gorinchem
T 0183-645850

I www.h-point.nl

Hyundai IONIQ 5: veel opties en duurzaamheid

Niet alleen een schitterend
design, maar ook veel extra’s
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Penta De Oude Maas is een vmbo-school in 
Spijkenisse met 750 leerlingen en maakt onder-
deel uit van de vereniging voor Christelijk Voort-
gezet Onderwijs in Rotterdam en omstreken. De 
school heeft een contextrijk praktijklokaal voor 
de afdeling Mobiliteit & Transport waar de leer-
lingen daadwerkelijk de verschillende technieken 
in en van voertuigen kunnen ontdekken en erva-
ren. De leerlingen die gekozen hebben voor het 
profi el Mobiliteit & Transport worden goed voor-
bereid op hun vervolgkeuze in de Mobiliteit of 
Transport die ze gaan volgen op het MBO.  
Penta De Oude Maas kiest er nu voor om hun 
scholieren volledig CO2-neutraal te vervoeren en 
ook stages te bezoeken met volledig elektrische 

auto’s. Daarnaast worden de elektrische voertui-
gen ingezet tijdens de lessen Mobiliteit en dan in 
het bijzonder tijdens het keuzevak Elektrische 
voertuigen. Dit is de reden dat de school via 
Amega Fleet een nieuwe Peugeot e-Expert van 
Mulder en een SEAT Electric van Ames Autobe-
drijf hebben aangeschaft. Wij bedanken Penta De 
Oude Maas voor het vertrouwen en wensen de be-
rijders veel veilige kilometers. 

Foto: docent Algemene Techniek onderbouw & 

Mobiliteit en Transport bovenbouw Klaas Poker, 

adjunct-directeur bedrijfsvoering Ad Redert en 

docent Mobiliteit en Transport Ernst Zweedijk en 

onze collega’s Sander Borsboom en Jaap Versteeg. 

Als fan van motorcoureur Mirjam Pol sponsort 
Amega haar al jaren. Trots zijn wij dan ook dat 
Mirjam de wereldtitel (FIM World Cup Winner 
2021) heeft weten te bemachtigen. “Ik had niet 
kunnen bedenken dat deze wedstrijden mij zo 
goed lagen. Mijn sponsoren die mij zijn blijven 
steunen ben ik enorm dankbaar. Mede dankzij 

hen en iedereen die mij achter mij is blijven staan, 
lag ineens de wereldtitel binnen handbereik”, laat 
de kersverse wereldkampioen vanuit Portugal 
weten. Ze vervolgt: “Dit is echt een mooie op-
steker, nu ga ik weer vol in de voorbereiding om 
budget en materiaal voor elkaar te krijgen voor 
Dakar 2022.”

Op zaterdag 18 september hebben 31 klassie-
kers een mooie rit gereden in de regio. Riverside
Classic Cars organiseerde deze dag met een leuke 
route inclusief een lunch onderweg. Start en fi -

nish vonden plaats bij Ames in Dordrecht aan de 
Handelskade. De opbrengst van deze dag gaat 
naar de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM) Dordrecht. 

Elektrische auto’s voor leerlingen 
Penta De Oude Maas school   

Mirjam Pol is World Cup 
WINNER 2021!    

“Worden wat je wil” 
tijdens Kinderboeken-
week: misschien wel 
automonteur?    
In oktober vond de Kinderboekenweek plaats 
met als thema “Worden wat je wil”. In dit ka-
der ging Ames collega Coen Bel langs bij 
Basisschool SOL De Watervlinder in Hendrik-
Ido-Ambacht om te vertellen over de diverse 
beroepen bij een Autobedrijf, zoals automon-
teur. Het was een leerzame ochtend. Zo wa-
ren de leerlingen fanatiek met het raden van 
automerken. Het was leuk om de kinderen wat 
bij te leren en we hopen dat ze later mogen 
worden wat ze graag willen worden. Daar is in 
ieder geval nog alle tijd voor. 

Start en fi nish Classic Cars 
bij Ames in Dordrecht     

Colofon
Amegazine is een uitgave van HJ Media Groep

Redactie
Karen van Pelt, Bianca van Helden, Annemieke Kuiper

Fotografi e Bianca van Helden, Annemieke Kuiper

Vormgeving en productie
HJ Media Groep
T. 0180 - 33 16 00

Oplage 180.000 exemplaren

Met medewerking van
Medewerkers en adverteerders

Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend

Deze krant is gedrukt op FSC-gecertifi ceerd papier.

Oplage: 180.000 exemplaren December 2021

Amegazine is een gezamenlijk initiatief van:

SAMEN STERK!

Winterse 
sferen
Met trots presenteren wij u de aller-
nieuwste editie van het Amegazine. 
Zoals u van ons gewend bent is er 
weer volop aandacht voor de nieuwste 
modellen, interessante aanbiedingen 
en het laatste (auto)nieuws. En dat al-
les in winterse sferen zoals de knusse 
gezelligheid bij kaarslicht, sneeuw- en 
ijspret en de feestdagen in het vooruit-
zicht. Een periode om van te genieten! 

En genieten van al het moois deze ko-
mende periode, alleen of met elkaar, 
is zeker mogelijk, ook al is het dit jaar 
wederom anders dan voorheen. Want 
corona en de gevolgen daarvan zijn 
helaas nog steeds aanwezig. Dit is voor 
iedereen merkbaar, zo ook binnen ons 
bedrijf en bij onze medewerkers. 

Binnen Amega staat het welzijn van 
onze medewerkers maar ook van onze 
klanten voorop. We kijken voortdu-
rend naar kansen en mogelijkheden en 
zorgen voor rust in de arbeidsproces-
sen en bij onze medewerkers. Mensen 
zijn immers de kracht van onze or-
ganisatie en sterk bepalend voor het 
succes van Amega Groep. Daarnaast 
hebben we richting onze klanten in 
deze bijzondere tijden maar één doel. 
Dat is om het samen met alle mede-
werkers beter te doen dan een ander. 
Dit uit zich onder andere in een betere 
service en een optimale prijs-kwaliteit 
verhouding. 

Net zoals andere organisaties hebben 
wij momenteel te maken met produc-
tieproblemen bij fabrikanten, echter 
verwachten wij in staat te zijn om de 

schaarste van dit moment zeer goed te 
managen. Ondanks dat u soms langer 
moeten wachten, doen wij er alles aan 
om zo goed als mogelijk aan uw ver-
wachtingen te voldoen. 

Het is belangrijk om heldere commu-
nicatie en respect voor elkaar op num-
mer één te zetten. Juist nu en in deze 
complexe maatschappij! Hier beste-
den we binnen Amega veel aandacht 
aan, ook dat zorgt ervoor dat werken 
leuk blijft. En dat straalt weer af op 
onze klanten.  

Tot slot wensen wij u ondanks de on-
zekere tijd, hele  jne feestdagen toe, 
maar vooral veel gezondheid. Want 
dat staat te allen tijde voorop!

Directie Amega Groep

Werner Budding presenteert 
elektrische bedrijfswagens
Autojournalist Werner Budding pre-
senteert op YouTube drie nieuwe 
elektrische bedrijfswagens: de Citroën 
ë-Jumpy, Peugeot e-Expert en Opel 
Vivaro-e. Deze merken zijn te vinden 
bij Mulder en Van Mill en vallen onder 

autofabrikant Stellantis, die zich inzet 
voor elektrisch rijden. 

Classic Cars en Audi e-tron GT
Autojournalist Werner Budding ging 
eveneens op pad met twee klassiekers 

met veel overeenkomsten uit de col-
lectie van Ames Classic Cars en met 
de Audi e-tron GT. 

> Zie pagina 8 bij
Cool autonieuws

Autojournalist Werner Budding met de drie nieuwe elektrische bedrijfswagens 
van Citroën, Peugeot en Opel tijdens de presentatie bij Slot Loevestein

45 jaar Mulder:
een jubileum om trots op te zijn
In de afgelopen 45 jaar is er bij Mulder 
Automotive veel gebeurd, eigenlijk te 
veel om op te noemen. Toch willen wij 
u de belangrijkste en meest bijzondere 
momenten niet onthouden.
In de tussenliggende periode zijn er 

namelijk veel hoogtepunten geweest. 
Daarom blikken wij terug op 45 jaar 
Mulder: een jubileum om trots op te zijn.

> Lees meer over de pieken 
van Mulder op pagina 13

Volkswagen 
Taigo
Een nieuw gezicht. 
Aangenaam

De Taigo is een nieuw gezicht in de toch 
al zo uitgebreide range van Volkswagen. 
Daar komt bij dat u de Taigo helemaal 
naar eigen smaak kunt samenstellen, 
zodat er een customized exemplaar ont-
staat. We stellen u graag voor aan de 
Volkswagen Taigo.  

> Lees verder op pagina 3

Coole nieuwe
modellen bij Amega
Voor ons geen tijd voor een winterslaap, 

want dit winterseizoen introduceren wij 

weer veel coole nieuwe en vernieuwde 

modellen. Op pagina 14 zet Amega een 

aantal van deze fonkelnieuwe modellen 

voor u op een rij. Bestel uw laadpaal 
in 3 eenvoudige 
stappen!
Of u nu thuis wilt laden of op het werk, 
Mobilitics kan u voorzien van een laad-
oplossing die aan uw behoefte voldoet. 
Via onze vernieuwde con gurator kunt 
u gemakkelijk in 3 stappen uw wensen 
kenbaar maken.

> Lees verder op pagina 20

Loop warm voor
private lease
Wilt u deze winter niet in de kou en 
voor onaangename verrassingen ko-
men te staan? Loop dan warm voor 
private lease. Kijk voor de acties van 
de Amega-dealers op pagina 6. 

Wij zoeken
enthousiaste
collega’s! 
Word jij onderdeel van
ons sterrenteam?  
Wij hebben alles in huis 
om je te laten schitteren. 
> Pagina 4 en 5 

Tijmen Griffioen (links) en Kees Mulder (rechts)

Van boven naar onder: 
Leen de Koning, Kees Peels

en Niels ter Brake

Warm Amega-nieuws!

Een bijzondere bestemming
Begin oktober was er de ‘Week tegen Eenzaam-
heid’. Een week waarin er tal van activiteiten te-
gen eenzaamheid werden georganiseerd. Zo ook 
door Ames Autobedrijf en AA Lease. Iedere dag 
vertrokken er twee chauffeurs naar intercultureel 
en -religieus centrum ‘De Buitenwacht’ en socia-
le onderneming ‘Wijk voor Wijk’ die mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Een-
zame mensen mochten een ritje naar een bestem-

ming naar keuze maken. Dit varieerde van het 
ouderlijk huis tot aan De Biesbosch. Na afl oop 
werd iedereen getrakteerd op koffi e met gebak 
door Van der Valk Hotel in Dordrecht. De inzet 
en extra aandacht werden enorm gewaardeerd. 
Samen met alle betrokkenen kijken we terug op 
een week waar ontmoeting en verbinding centraal 
stonden. 
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APK Onderhoud Banden Reparatiedd BBBB ttiiiAP de

Onze 
klanten geven ons gemiddeld 

een 8,8
uit 3.736 beoordelingen op autobedrijf.tevreden.nl

De beste service voor je auto.

www.serviceonly.nl
Kortingscodes zijn geldig bij zowel een telefonische als een online afspraak. Langskomen mag natuurlijk ook! Uiteraard 
zijn we ook telefonisch bereikbaar voor advies en/of om een afspraak te maken. Niet geldig i.c.m. andere acties en aanbie-
dingen maar je kunt wel meerdere couponnen tegelijk inleveren.

Serviceonly Dordrecht
Ploegstraat 9,
Tel. 078 - 63 09 556
dordrecht@serviceonly.nl

Serviceonly Ridderkerk
Voorzand 18
Tel. 0180 - 39 60 40
ridderkerk@serviceonly.nl

Serviceonly Papendrecht
Burgemeester Keijzerweg 1
Tel. 078 - 61 52 455
papendrecht@serviceonly.nl

Serviceonly Zwijndrecht
Langeweg 350
Tel. 078 - 61 99 350
zwijndrecht@serviceonly.nl

Serviceonly Sliedrecht 
Sportlaan 30
Tel. 0184 - 44 48 97
sliedrecht@serviceonly.nl

Serviceonly Gorinchem 
Van Hogendorpweg 6
Tel. 0183 - 64 58 80
gorinchem@serviceonly.nl

Serviceonly ’s-Gravendeel 
Mijlweg 65
Tel. 078 - 67 38 030
sgravendeel@serviceonly.nl

25% KORTING € 25,- KORTING€ 50,- KORTING

15% KORTING

Nu € 9,99

25% KORTING 50% KORTING GRATIS

Ruiten-
wissers
25% korting

GRATIS montage
CODE 0890

Geldig t/m 31-03-2022

Klein
onderhoud

van € 145,- voor € 120,-*

CODE 0830
Geldig t/m 31-03-2022

*bedrijfswagens van € 185,- voor € 160,-

Groot
onderhoud
van € 245,- voor € 195,-*

CODE 1000
Geldig t/m 31-03-2022

*geldig voor personenwagens;
bedrijfswagens van € 285,- voor € 235,-

Banden
15% korting

op alle A-merken
winter en all-season

banden
CODE 0970

Geldig t/m 31-03-2022

APK
nu € 9,99*

CODE 0680 
Geldig t/m 31-03-2022

*RDW afkeurpunten dienen bij 
Service Only uitgevoerd te worden. 

Anders is de APK € 25,-. APK camper/
taxi busje van € 45,- voor € 25,-.

Accu
25% korting 

op een nieuwe accu

CODE 0980

Geldig t/m 31-03-2022

Pechhulp
van € 50,- voor € 25,-* 
bij groot onderhoud

 CODE 0280

Geldig t/m 31-03-2022
* 1 jaar geldig - geldig in heel Europa.

GRATIS
Wintercheck

CODE 0840

Geldig t/m 31-03-2022
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AANBIEDING 3 AANBIEDING 4AANBIEDING 1

AANBIEDING 5

AANBIEDING 2

AANBIEDING 6 AANBIEDING 7 AANBIEDING 8
+ gratis 

accucheck

+ gratis 

fl acon ruiten-

sproeiervloeistof

Incl. 

GRATIS APK

MAAK DIRECT
EEN AFSPRAAK!

l

Winterdeals ‘21/22


