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WINACTIE
Wij geven 5x2 kaarten weg.

Kijk op pagina 10 wat u
daarvoor moet doen. 

Concept van de 
Volkswagen ID. Buzz 
is baanbrekend 
Kleurrijk van binnen en 
van buiten
Dit voorjaar is het eindelijk zover; de 
Volkswagen ID. Buzz is te bewonderen 
in de showroom van Ames Bedrijfswa-
gencentrum in Zwijndrecht. Met de ID. 
Buzz is het gras werkelijk groener om-
dat u kiest voor innovatieve mobiliteit. 
Ontdek bij Ames Bedrijfswagencen-
trum de intelligente assistenten, digitale 
features, connectiviteit, het verrassend 
ruime interieur en natuurlijk z’n duur-
zame karakter.
 
> Lees verder op pagina 11

2e paasdag open!
Op maandag 18 april

 zijn wij geopend.

Kijk op www.amega.nl/pasen 
welke vestigingen er

open zijn.

Nieuwe modellen

> Lees verder op pagina 18

Kom tot bloei bij Amega 

Classic Car-dag op zaterdag 16 april
Komt u op zaterdag 16 april  Classic Cars  
zoals Volkswagens Kevers, Amescador en 
Karmman Ghia’s bewonderen? U bent van 
harte welkom op het parkeerterrein van Ames 
Zwijndrecht. 

> Lees verder op pagina 20

Ames Škoda Centrum en 
Ames Bedrijfswagencentrum 
vallen in de prijzen

Ames 75 jaar
Ames viert dit jaar dat zij 75 jaar dealer is van 
Volkswagen. Dit heugelijke feit laten wij niet 
ongemerkt voorbijgaan! 
 

> Lees verder op pagina 4

Lentekriebels 
Wordt u ook zo vrolijk van het zon-
netje dat schijnt, de bloemen die 
uitkomen, de vogeltjes die fluiten, 
een zacht lentebriesje en de groene 
blaadjes en bloesem aan de bomen? 
Het is voorjaar en daar krijgen wij 
lentekriebels van, wat u terugvindt in 
de Paaseditie van deze krant.

Met alles wat groeit en bloeit staat de 
lente symbool voor een nieuw begin. 
En na twee zware jaren die voorna-
melijk in het teken van corona ston-
den, vinden we het tijd voor een op-
timistisch geluid. Uiteraard beseffen 
we dat corona niet volledig verdwe-
nen is. Dat het virus flink zijn sporen 
heeft nagelaten en dat de gevolgen 
nog steeds merkbaar zijn. Toch lijkt 
het ergste voorbij en is het nu het mo-
ment om vooruit te kijken.

Dat neemt niet weg dat we onze ogen 
sluiten voor wat er nog meer in de 
wereld aan de hand is en welke con-
sequenties dat heeft. Vol afschuw kij-
ken we naar de oorlog die vreselijke 
gevolgen heeft voor de inwoners van 
Oekraïne. Alhoewel het in schril con-
trast staat met wat er daar gebeurt, 
heeft dat eveneens gevolgen voor de 
rest van de wereld. Denk aan schaar-

ste in voedingsmiddelen, olie en ener-
gie. Binnen onze branche zorgt dat 
voor uitdagingen met betrekking tot 
de productie met langere levertijden 
tot gevolg.

Als directie van de Amega Groep 
stellen we ons daarom verantwoor-
delijk op naar onze medewerkers en 
naar onze klanten. Dat wil zeggen dat 
wij samen met onze medewerkers zo-
veel mogelijk zekerheid willen geven 
aan onze klanten door mee te denken 
in hun mobiliteitsbehoefte. Wij gaan 
altijd voor een passende oplossing en 
zijn als organisatie in staat om waar 
nodig een alternatief te bieden.

Dit heeft in alle voorliggende jaren 
vele loyale klanten aan ons gebonden 
en daar zijn we trots op. Net als op 
onze medewerkers, activiteiten en 
merken die ons het vertrouwen geven 
om positief naar de toekomst te blij-
ven kijken.

Directie 
Amega Groep

Van links naar rechts: Kees Peels, Leen de Koning en Niels ter Brake

Ames is door Volkswagen Bedrijfswa-
gens Nederland uitgeroepen tot Volks-
wagen Bedrijfswagens Sales Dealer 
van het Jaar! De onderscheiding is te 
danken aan de uitstekende verkoopre-
sultaten in 2021 en een hoge klantte-

vredenheid. Het is een prestatie waar 
het team hard voor heeft gewerkt. 
Daarnaast is Ames Škoda Centrum 
voor de vierde keer op rij in de prijzen 
is gevallen. Dit jaar mag zij een jaar 
lang de titel ‘Premium Dealer van het 

Jaar’dragen! Ames bedankt alle mede-
werkers voor hun enorme inzet, maar 
zeker ook alle loyale klanten.

> Lees verder op pagina 4 & 5

Voor (leerling)  monteurs  hebben  wij  
een  Technisch  Ontwikkel   Programma   
(TOP)   opgezet   waarin   je   wordt  
opgeleid  tot  Eerste  Autotechnicus  /  
Technisch  specialist  die  alles  weet  
van  reparaties,  onderhoud,  multi-me-
dia   systemen   en   diagnoses   stellen.   
Door onze  trainingen  in  combinatie  
met  persoonlijke  begeleiding helpen 
we jou om je diploma te behalen. En na 
je diploma zijn er nog veel meer ontwik-
kelmogelijkheden. Kortom wij hebben 
alles in huis om jou te laten groeien!

> Lees verder op pagina 15

Voorjaars-
editie
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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

CHIQUER, MODERNER EN 
DYNAMISCHER DAN OOIT

GORINCHEM
Vaart 1
Tel. (0183) 611 212

ALBLASSERDAM
Kelvinring 86
Tel. (078) 691 34 88

DORDRECHT
Laan der Verenigde Naties 111
Tel. (078) 614 13 99

SLIEDRECHT
Parabool 1
Tel. (078) 615 14 28

ALBLASSERDAM  (078) 691 80 50
DORDRECHT  (078) 614 20 44
GORINCHEM  (0183) 611 212
SLIEDRECHT  (078) 615 14 28

www.mulderautomotive.nl Geldig t/m  30 juni 2022 bij onze Mulder vestigingen.

Wilt u weer helder
het voorjaar in?

GRATIS
RUITENWISSER CHECK

Bij het vervangen van de ruitenwissers

voor krijgt u GRATIS een nieuwe

achterruitwisser + GRATIS bijvullen van

de ruitenvloeistof!
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ALBLASSERDAM  (078) 691 80 50
DORDRECHT  (078) 614 20 44
GORINCHEM  (0183) 611 212
SLIEDRECHT  (078) 615 14 28

www.mulderautomotive.nl Tweede Paasdag is onze vestiging in Alblasserdam gesloten.

Als een van de eersten op de hoogte zijn van onze 
acties? Scan de QR-code en meld u aan!

15, 16 EN 18 APRIL 

PAAS
3-DAAGSE

BIJ MULDER!

Elektrisch rijden wint om veel goede redenen aan populariteit. Het 
aanbod aan elektrische bedrijfswagens van Peugeot en Citroën bij 
Mulder maken het daarnaast ook steeds gemakkelijker om te kiezen 
voor een (bedrijfs)auto met een elektrische aandrijflijn. We spreken 
twee tevreden klanten over hun keuze om elektrisch te rijden. 

Jan-Willem ‘t Hoen - Hoveniersbedrijf J.W. ’t Hoen - 
rijdt in een Citroën ë-Jumpy
“Sinds kort rijden wij in onze allereerste nieuwe elektrische be-
drijfswagen; de Citroën ë-Jumpy. Voor ons hoveniersbedrijf heb-
ben we naast negentien bedrijfswagens die rijden op diesel nu één 
elektrische pick-up en dat bevalt ons uitstekend. Op korte termijn 
zijn we zelfs van plan om nog een elektrische bedrijfswagen aan te 
schaffen. Waarom hij bevalt? Het rijcomfort is gewoonweg super! 
Hij trekt en warmt snel op en is heerlijk stil. Dat vind ik niet alleen, 
maar ook mijn collega’s die de bus regelmatig meenemen naar een 
klus. Als bedrijf willen we graag investeren in een groenere toe-
komst, zeker als hoveniersbedrijf waar we ons dagelijks begeven 
tussen het groen. Elektrisch rijden hoort daar bij en dat vinden ook 
steeds meer van onze opdrachtgevers. Het oplaadsysteem is direct 
aangesloten op de zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand en 

dat werkt goed. Wat ook goed werkt is de samenwerking met 
Mulder. Het gehele verkoop- en leverproces is volledig naar 
wens verlopen. Over het merk Citroën zijn we sowieso goed 
te spreken. We rijden al jaren in Citroën, omdat het gewoon 
oersterke auto’s zijn die veel te bieden hebben. De Citroën 
ë-Jumpy zet deze trend alleen maar door.” 

Timo van Driel - Tennis Tuning – rijdt in een
Peugeot e-Expert
“Omdat we wat terug willen doen voor de omgeving waarin we 
leven, hebben wij besloten om volledig elektrisch te gaan rijden. De 
keuze is uiteindelijk op een Peugeot e-Expert met extra zitruimte 
gevallen. Een model waar we in eerste instantie zelf niet opgeko-
men waren, maar door het juiste advies van Mulder is het de per-
fecte auto voor ons gebleken. Het fijne contact met Mulder gaat al 
veel langer terug en op alle fronten denken ze echt met je mee. We 
zijn dan ook ongelooflijk blij met de auto! Niet in de laatste plaats 
omdat het ons ook nog eens veel geld bespaart. Er staat sinds okto-
ber al 20.000 kilometer op de teller dus dat alleen al zegt genoeg. 
We gebruiken de e-Expert voornamelijk voor de bedrijfsactiviteiten 
van Tennis Tuning. Naast een tennisschool waarbij we op meerdere 
tennisclubs trainingen verzorgen, verkopen en bespannen we ook 

tennisrackets. Zelfs voor de top van Nederland. We zijn vaak on-
derweg en dan is het een verademing om in een ongelooflijke stille 
auto te stappen, dat werkt heel rustgevend. Tot voor kort maakten 
we gebruik van de openbare laadpalen, dat is heel goed geregeld in 
Nederland. Inmiddels hebben we via Mobilitics een eigen laadpaal 
voor bij onze woning aangeschaft en dat maakt het nog eenvoudi-
ger. We hebben dan ook totaal geen spijt van onze overstap naar een 
elektrische Peugeot.”  

Ontdek nog dit voorjaar een nieuwe en groene manier 
van rijden
Heeft u weleens nagedacht om over te stappen naar elektrisch rij-
den? Wellicht planten we hiermee het zaadje waardoor u straks 
ook profiteert van het unieke rijcomfort van een 100% elektrische 
aandrijflijn waarmee u ook nog eens aan het milieu denkt en geld 
bespaart. Ontdek dit voorjaar zelf nog een nieuwe manier van groen 
rijden met de volledig elek-
trische of plug-in hybride 
auto's van Mulder. n

Klanten aan het woord over elektrisch rijden
“We hebben totaal geen spijt 
van onze overstap” 

Kelvinring 86
2952 BG Alblasserdam
T 078 - 6918050

Laan der Verenigde Naties 111  
3316 AK Dordrecht                                             
T 078 – 6142044                    

Parabool 1
3364 DH Sliedrecht
T 078 – 6151428

Vaart 1
4206 CC Gorinchem
T 0183 - 611212

Autojournalist 
Werner Budding 
vertelt alles over 
zijn ervaring met 
de elektrische 
bedrijfswagens 
van Peugeot en 
Citroën

Profiteer
nog dit 
voorjaar!
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Het Amega nieuws
in geuren en kleuren!

Ames viert dit jaar dat zij 75 jaar dealer 
is van Volkswagen. Daar zijn we uiteraard 
trots op en daarom laten we dit heugelijke 
feit natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan! 
In de volgende editie van deze krant zullen 
we hier dan ook uitgebreid aandacht aan-
besteden.

Ames 75 jaar 

Ames is door Volkswagen Bedrijfs-
wagens Nederland uitgeroepen tot 
Volkswagen Bedrijfswagens Sales 
Dealer van het Jaar! 

De onderscheiding is te danken aan de 

uitstekende verkoopresultaten in 2021 

en een hoge klanttevredenheid. Het is 

een prestatie waar het team hard voor 

heeft gewerkt. En met resultaat! In het 

bijzonder bedanken wij ook onze klanten 

voor hun vertrouwen en hoge waarde-

ring. De prijs is een mooi compliment 

en een geweldige motivatie om zich te 

blijven inzetten voor maximale klantte-

vredenheid. Niet alleen heeft Ames Be-

drijfswagen de prestigieuze award in ont-

vangst genomen, maar ook een mooie 

cheque. Traditiegetrouw wordt dit bedrag 

geschonken aan een goed doel; dit keer 

aan de KNMR Dordrecht.  

Amega vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid te nemen door zich ook lokaal in te zetten. Daar 
waar we gevestigd zijn en waar ons personeel en klanten wonen 
en leven, dragen we bij aan de samenleving. Bijvoorbeeld door 
samen te werken met Stichting MBO Dordrecht. 

Met een groot hart voor Dordrecht en de overige Drechtsteden werkt 

de stichting met allerlei partijen samen om de regio steeds mooier, 

socialer, krachtiger en duurzamer te maken. Bij deze stichting en al-

lerlei acties is Amega intensief betrokken. Daarbij wordt beroep ge-

daan op de kracht en de mogelijkheden van de organisatie. Denk 

aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken, inzetten van expertise 

en het inzetten van de betrokken medewerkers van Amega om ver-

schil te maken in de lokale samenleving. 

Op verschillende vlakken heeft Amega al hulp kunnen bieden. Bij-

voorbeeld met het vervoer van materialen afkomstig uit het interieur 

van de Rabobank vestiging in Zwijndrecht naar zeven vrijwilligersor-

ganisaties. Zo 

maar één van 

de adhoc vra-

gen, waarmee 

Amega met 

haar mobiliteitsmogelijkheden het verschil kan 

maken. In de Week tegen de Eenzaamheid heeft Amega met Stich-

ting MBO Dordrecht via verschillende maatschappelijke organisaties 

20 Dordtenaren uitgenodigd om met een chauffeur van Amega een 

ochtend op pad te gaan. Het leverde hartverwarmende momenten 

op. Daarnaast maakt Amega het Netwerk Dordtse Helden blij met 

waardevol advies en een duurzame samenwerking.

Ook in 2022 werken Amega en Stichting MBO Dordrecht op veel 

terreinen samen om verschil te maken voor de lokale samenleving. 

Daarbij zetten we in op waar we sterk in zijn, waar we ons verant-

woordelijk voor voelen en dragen we bij waar we verschil kunnen 

maken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Amega zet zich in voor 
Stichting MBO Dordrecht

V.l.n.r. Rob van der Velden (manager Ames Bedrijfswagencentrum), Maurice Woning 
(KNRM) en Reinier de Koning (commercieel directeur Ames Autobedrijf)

Samen Sterk in de regio 

Volkswagen Bedrijfswagens Sales Dealer van het Jaar

SAVE THE DATE: in september gaan we dit vieren! Hoe? Dat 

is nog een verrassing! Maar noteer deze datum alvast in uw 

agenda. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven 

van alle (win)acties die eraan gaan komen. 
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Met de nieuwe ENYAQ COUPÉ iV 
breidt ŠKODA zijn eerste elektrische 
modelserie verder uit op basis van het 
modulaire elektrische MEB-platform 
van de Volkswagen Groep. De ruime 
coupévariant van de ENYAQ iV heeft 
extra stijlvolle looks, een aangescherpte 
aerodynamica en een actieradius van 
maar liefst 545 kilometer (WLTP). Bo-
vendien biedt het digitale interieur luxe, 
comfort én sportiviteit. Kortom een 
model om de bloemetjes mee buiten te 
zetten!

Unieke uitstraling
De dynamische vierdeurs coupé is voor-
zien van grote wielen en dorpels in de 
koetswerkkleur. Daarnaast zorgt het 
nieuwe daklijndesign voor een elegant 
voorkomen. Vanaf de B-stijl loopt het dak 
vloeiend af richting de achterzijde om daar 
naadloos over te lopen in de achterklep. 
De lijn eindigt in een scherp getekende 
spoilerrand waaronder de ŠKODA-
merknaam in losse letters te zien is en de 
bekende C-vormige lichtunits. Het front 
van de ENYAQ COUPÉ iV onderscheidt 
zich door een grote, opvallende ŠKODA-
grille en smalle, scherp getrokken koplam-
pen. Een combinatie die de breedte van de 
auto extra aanzet. 

Sportiviteit ten top 
Voor het eerste levert ŠKODA een spor-
tieve versie van een elektrisch model in de 
vorm van de ENYAQ COUPÉ iV RS.  Dit 

topmodel heeft niet alleen een zeer unieke 
uitstraling. Dankzij het systeemvermogen 
van 220 kW (299 pk) en de vierwielaan-
drijving via twee elektromotoren op de 
voor- en achteras zijn de prestaties van 
hoog niveau.  Verder is er door de vloeiend 
aflopende en gestroomlijnde achterzijde 
een actieradius mogelijk tot maximaal 545 
km.

Digitaal interieur
En dat is nog niet alles. Evenals de  
ENYAQ iV heeft de ENYAQ COUPÉ iV 
een digitaal interieur. Elke uitvoering be-
schikt bijvoorbeeld over de Digital Cock-
pit en een groot centraal geplaatst infotain-
ment touchscreen. Door de ingebouwde 
e-SIM is de ENYAQ COUPÉ iV altijd 
online en is er niet alleen toegang tot de 
ŠKODA Connect online diensten, maar 
zijn er over the air-updates mogelijk. 

Welke uitvoering kiest u?
De nieuwe ENYAQ COUPÉ iV geeft u 
de keuze uit een groot aantal verschil-
lende opties. Zo zijn er twee accupakket-
ten, vier vermogensvarianten (van 132 
kW tot 220 kW voor de RS) en achter- en 
vierwielaandrijving. Bovendien is met de 
Design Selections de uitrusting eenvou-
dig naar eigen wens samen te stellen. De  
ENYAQ COUPÉ iV en COUPÉ RS iV 
zijn vanaf mei leverbaar. Dat noemen wij 
nog eens voorjaarsgeluk! Kom dan langs 
in de showroom van Ames ŠKODA Cen-
trum en ervaar het zelf. n

Zet de bloemetjes buiten met de 
sportieve ŠKODA ENYAQ iV Coupé

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

Ames Škoda Centrum is voor de vierde 
keer op rij in de prijzen is gevallen. Dit jaar 
mag zij een jaar lang de titel ‘Premium Dea-
ler van het Jaar’ dragen! 

Ames bedankt alle medewerkers voor hun 

enorme inzet, maar zeker ook alle loyale klan-

ten. Naast de prestigieuze titel ‘Premium Dealer 

van het Jaar’ heeft Ames een mooie cheque 

mogen ontvangen Dit geldbedrag is geschon-

ken aan de stichting Vrienden van het Albert 

Schweitzer ziekenhuis. Het bedrag zal gebruikt 

gaan worden voor de aanschaf van keppie’s. 

Een keppie is een slaapmuts voor mensen die 

hun haar (tijdelijk) hebben verloren door bijvoor-

beeld chemotherapie. Een keppie zorgt ervoor 

dat de natuurlijke warmte vastgehouden wordt 

en beschermt de gevoelige hoofdhuid.

Ames Škoda Centrum uitgeroepen tot 
‘Premium Dealer van het Jaar’

Stichting Vrienden van het Albert Schweitzer 
ziekenhuis neemt de cheque voor de 
keppies in ontvangst

Op zaterdag 19 maart konden klanten even kort kennismaken met de 
Skoda Enyaq Coupe iV die slechts één dag was te zien in de showroom.

Subsidie  
Bij aanschaf van een 

elektrische auto kunt u 
in aanmerking komen 
voor subsidie. Kijk op 
pagina 18 voor meer 

informatie. 

PREMIUM
    DEALER

2022

Voorjaars-
geluk bij

Ames Škoda 
Centrum
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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. © 03-22

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

€ 32.399   
EXCL. BTW/BPM

OPEL
VIVARO-    
VOOR WIE HOGE NORMEN STELT

RIJKLAAR VANAF

€ 28.519   
EXCL. BTW/BPM

OPEL
COMBO-    
COMPROMISLOOS ELEKTRISCH

Alblasserdam, Kelvinring 84a, (078) 615 55 00
Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 645 800
Sliedrecht, Parabool 1, (0184) 413 500 www.vanmill-opel.nl

Na een al jarenlange en mooie  
carrière binnen Amega heeft  
Aad van der Torre weer een nieuwe 
stap gemaakt.  Hij is gestart als ser-
vicemanager bij H-Point en Van Mill. 
En uitdaging waar hij helemaal zin in 
heeft. 

Aad van der Torre is al vanaf jonge 
leeftijd werkzaam in de automotive 
branche en komt helemaal tot bloei 
als het over zijn vak gaat. Hij begint 
te vertellen: “In mijn loopbaan heb ik 
al met veel verschillende automerken 
en in verschillende functies gewerkt. 
Sinds 2007 werk ik bij Amega in een 
leidinggevende positie. Recent heb 
ik nog een mooie switch mogen ma-
ken en ben ik als servicemanager van 
Ames Dordrecht naar Van Mill en  
H-Point gegaan.”

Een hele eer 
Wij vragen aan hem waarom hij deze 
stap heeft gemaakt? Hij antwoordt: 
“Ik werkte met veel plezier bij Ames 
Dordrecht als servicemanager. Het is 
een dynamisch bedrijf met fijne colle-
ga’s, leuke relaties en mooie merken. 
In december 2021 ben ik gevraagd 
om als servicemanager voor Van Mill 
en H-Point te gaan werken en daar 
heb ik positief gereageerd. Een mooi 
detail aan deze overstap is dat degene 
die ik mede heb mogen opleiden en 
waar ik vroeger leiding aan gaf, nu 
mijn leidinggevende is. Ik vind dat 
het een hele eer dat hij weer graag 

met mij wil samenwerken. Mijn func-
tiewisseling betekent bovendien weer 
doorgroeimogelijkheden voor andere 
collega’s.”

Mooie merken
Ook al blijft Aad binnen Amega 
werkzaam; de overstap is niet alleen 
een verandering van bedrijf, maar 
ook van merken. Aad legt uit dat hij 
de merken van Ames best een beetje 
zal missen, echter vindt hij het aan 
de andere kant fijn om op die manier 
weer nieuwe dingen te leren en ont-
dekken. “Net als bij Ames werk ik bij 
Van Mill en H-Point met mooie mer-
ken. De modellen staan garant voor 
hoogstaande kwaliteit, design en in-
novatie. Zo heb ik hoge verwachting 
van de nieuwe Opel Astra. Ik acht de 
kans groot dat Opel hiermee weer als 
vanouds aan de top komt te staan. Bo-
vendien ben ik ook erg van het merk 
Hyundai gecharmeerd. Neem nu de 
Kona, die is verrassend compleet met 
een perfecte actieradius.” 

Hoge klanttevredenheid
Aad is niet alleen enthousiast over de 
merken, maar ook over het nieuwe 
team. “Ik werk samen met fijne colle-
ga’s die passie hebben voor hun vak. 
Mijn doel is om samen met dit team 
te blijven werken aan een hoge klant-
tevredenheid. Hierbij zijn de zeven 
basiswaarden van Amega essentieel; 
binnen de organisatie willen wij de 
klant altijd op de eerste plaats zetten. 
Verder vind ik het leuk en belangrijk 
om mijn kennis over te brengen aan 
jongere mensen zodat zij, net als ik, 
stappen kunnen maken in hun carri-
ère”, zegt Aad tot besluit. n

Aad van der Torre nieuwe service-
manager H-Point en Van Mill 

Aad van der Torre, servicemanager bij H-Point en Van Mill

"Mijn doel is om 
samen met dit team 
te blijven werken 
aan een hoge 
klanttevredenheid" 

In groei
en bloei
bij Amega
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Opel Centrale heeft haar Opel-activi-
teiten per 14 februari overgedragen 
aan Van Mill. Klanten van Opel Cen-
trale kunnen er uiteraard op vertrou-
wen dat het hoge serviceniveau zoals 
zij dat gewend zijn behouden blijft. 
Bovendien zijn alle medewerkers van 
Opel Centrale overgenomen door Van 
Mill, waardoor de vertrouwde gezich-
ten blijven.

Mooie kans
Van Mill directeur Rick Kennedie ziet 
de nieuwe vestigingen als een mooie 
kans voor Van Mill om haar positie in 
de regio te versterken. Daarnaast is deze 
ontwikkeling positief voor de positie van 

de Stellantis merken (Opel/ Peugeot/Ci-
troën) binnen Amega Groep. “Dankzij 
de bundeling van krachten kunnen onze 
bedrijven profiteren van verschillende 
synergievoordelen en is het mogelijk om 
de particuliere klanten en de zakelijke 
markt nog beter te bedienen”, aldus Ken-
nedie.

Overeenkomsten
Verder is de directeur verheugd over de 
uitbreiding van het rayon van Van Mill 
voor Opel. De bedrijven vullen elkaar 
goed aan en passen bij elkaar. Kennedie 
zegt: “Opel Centrale is een begrip in de 
regio en wij zien veel overeenkomsten 
tussen onze bedrijven. Bij Opel Centrale 

gaat het net als bij ons om meer dan al-
leen de verkoop van en het leveren van 
service aan auto’s, het gaat om een to-
taalconcept waarbij de mensen centraal 
staan. Met een hoge loyaliteit en klant-
tevredenheid als resultaat.” n

De Opel Astra Sports Tourer past he-
lemaal bij een actieve levensstijl. Zo 
maken de grootste opbergmogelijkhe-
den en innovatieve bagage-oplossin-
gen enorme indruk. Ook het design 
is scherp, dynamisch en straalt een 
grote mate van kracht en zelfverze-
kerdheid uit. Bovendien is het nieuwe 
model verkrijgbaar met de meest mo-
derne en efficiënte benzine- en diesel-
motoren en tevens verkrijgbaar als 
geavanceerde plug-in hybride. Een 
auto waarmee u vanaf dit voorjaar 
compleet uit uw bol kunt gaan!

De nieuwe generatie benzine- en 
dieselmotoren staan garant voor een 
lage uitstoot, een laag verbruik en een 
dynamisch, krachtig karakter. Liever 
een zuinige brandstofmotor combine-
ren met een krachtige elektromotor? 
Ook dat is mogelijk. Zowel de soepe-
le handgeschakelde versnellingsbak 
als automatische transmissie maken 
de rij-ervaring helemaal fantastisch.

Interieur
Qua interieur is de Opel Astra Sports 
Tourer rijkelijk voorzien van nieuwe 
technologieën en extra’s. Zo valt het 
heldere, volledig digitale dashboard 
‘Opel Pure Panel’ direct op.  Dit 
dashboard voorziet de bestuurder van 

alle relevante informatie. Daarnaast 
garanderen de ergonomische stoe-
len optimaal zitcomfort. Deze stoe-
len zijn namelijk gecertificeerd door 
AGR, een Duitse organisatie die zich 
inzet voor de gezondheid van de rug. 
Lederen of alcantara bekleding is mo-
gelijk evenals een ingebouwde stoel-
ventilatie en massagefunctie. 

Flexibele laadruimte
En dat is nog niet alles. De baga-
geruimte van de Opel Astra Sports 
Tourer is groot en laat zich door het 
Intelli-Space systeem bijzonder mak-
kelijk volladen. Zo is de maximale 
bagageruimte maar liefst 1.624 liter 
en bovendien voorzien van allerlei 
praktische details zoals sjor-ogen, 
bagagenetten en een in twee hoog-
tes verstelbare laadvloer. Een in drie 
delen (40/20/40) neerklapbare ach-
terbank en een uittrekbaar afdekzeil 
maken de veelzijdigheid compleet. 
Tot slot zijn er onder de laadvloer nog 
verborgen en afsluitbare kluisjes en 
laat de achterklep zich zonder handen 
openen en sluiten. 

Geavanceerde rijhulp-syste-
men
Naast het verbluffende interieur be-
schikt de Opel Astra Sports Tourer 

over het Intelli-drive systeem. Dit 
systeem combineert drie geavanceer-
de rijhulpsystemen om een zo veilig 
mogelijke rit te garanderen onder de 
meest uiteenlopende omstandighe-
den. Zo waarschuwt de ‘Lane Change 
Assist’ bij het inhalen of verwisselen 
van rijstrook voor achteropkomend 
verkeer of objecten in de dode hoek. 
De ‘Rear Traffic Alert’ ondersteunt 
bij het achteruitrijden en de ‘Intelli-
Vision parkeerassistent’ komt in actie 
zodra de bestuurder de achteruit in-
schakelt. 

Kortom; een auto die prachtig ont-
kiemd is en waarmee u lekker uit uw  
bol kunt gaan! Kom het gemak, het 
comfort en de ruimte van 
de krachtige Opel Astra 
Sports Tourer zelf ervaren. 
U bent van harte welkom 
in een van de showrooms 
bij Van Mill.  n

Van Mill neemt Opel-activiteiten
over van Opel Centrale

Met de nieuwe Opel Astra Sports 
Tourer compleet uit uw bol

Dealeractiviteiten
De dealeractiviteiten van Van Mill 

Opel zullen worden toegevoegd 

aan de bestaande Mulder vestigin-

gen aan de Parabool 1 te Sliedrecht 

en Kelvinring 84a in Alblasserdam. 

Mulder (Peugeot en Citroën) maakt 

ook onderdeel uit van Amega.

Foto van links naar rechts: Jan Willem Oskam (vestigingsmanager), Dianne ter Borg 
(Opel Centrale) en Rick Kennedie (directeur).

Kelvinring 84a
2952 BG Alblasserdam
T  078 - 615 5500

Mijlweg 31
3316 BE Dordrecht
T  078 - 613 2155

Van Hogendorpweg 6
4204 XW Gorinchem
T  0183 - 645 800

Parabool 1
3364 DH Sliedrecht
T  0184 - 413 500

I www.vanmill.nl

Wij
vieren het 
voorjaar
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H-Point is dé Hyundai dealer uit Dordrecht,  
Gorinchem en omstreken. U kunt bij ons terecht 
voor de nieuwste Hyundai modellen waarbij u 
geniet van 5 jaar fabrieksgarantie. Ook hebben 
we altijd scherp geprijsde occasions op voor-
raad waarbij u binnen 14 dagen kunt rijden.

Naast aanschaf kunt u ook bij ons terecht voor 
private lease, financieringen, verzekeringen, 
zakelijk lease en duurzame mobiliteitsoplos-
singen. Zo bieden we bijvoorbeeld via onze 
afdeling ‘Mobilitics’ verschillende laadoplos-
singen aan. Hiermee voorzien wij uw nieuwe 
elektrische auto in elke laadbehoefte. Ook als 
het gaat om reparatie en onderhoud staan wij 
altijd voor u klaar! Met onze 9 servicebeloften 
en goed opgeleide monteurs weet u zeker dat 
uw auto in goede handen is bij H-Point!

 
Heeft u nieuwe banden nodig? Is het tijd voor 

de APK-keuring? Wij hebben alle expertise in 
huis. n

Dé Hyundai 
dealer in uw buurt

Mijlweg 31
3316 BE Dordrecht
T 078 - 632 2200

Van Hogendorpweg 6
4204 XW Gorinchem
T  0183 - 645 850

I www.h-point.nl

Bekijk 
hier 
onze 
website!

15 APRIL, 
16 APRIL en 
18 APRILPAAS

3-DAAGSE

HYUNDAI 
i10 COMFORT

Private Lease: 
€ 248 p.m.**Van: € 16.450

Actieprijs:   € 15.950*

HYUNDAI 
KONA COMFORT ELECTRIC

Private Lease: 
€ 376 p.m.**Van: € 34.139

Actieprijs:   € 33.139*

HYUNDAI 
BAYON COMFORT

Private Lease: 
€ 347 p.m.**Van: € 24.189

Actieprijs:   € 23.189*

HYUNDAI 
IONIQ 5 STYLE

Private Lease: 
€ 485 p.m.**Van: € 44.319

Actieprijs:   € 43.319*

Dordrecht: Mijlweg 31, 078 - 632 2200
Gorinchem: Van Hogendorpweg 6, 0183 - 645 850

2e PAASDAG
10:00 uur tot 16:00 uur
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Scan de QR code voor meer informatie

Gecombineerd verbruik: 14,7 (kWh/100 km) / 6,8 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd 
volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig aan 
de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: 
omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ is alleen 
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, 
o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private 
Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.
nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken 
van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie8

Ontdek meer op h-point.nl/acties/ev-subsidie-2022

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

16% Bijtelling

Je hoeft niet op de toekomst te wachten. Met een compleet nieuw front en verbeterde 
LED-dagrijverlichting, onderscheidt de KONA Electric zich duidelijk van zijn voorganger. 
Zo is het interieur verbeterd en is deze elektrische SUV uitgerust met de nieuwste actieve 
veiligheidssystemen en connectiviteitsfuncties. Met een bereik tot wel 484 km, is het de 
beste stap naar elektrisch rijden. Ervaar de Hyundai KONA Electric zelf en plan online 
een proefrit. Kom verder.

Profiteer tot € 3.350 overheidssubsidie 
op de nieuwe KONA Electric.
Ervaar ‘m zelf en maak een proefrit bij H-Point.

€ 34.495
KONA Electric vanaf  

€ 449 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Ontdek meer op h-point.nl/service-onderhoud

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

Vooraf informeren. 

Van tevoren duidelijke 
informatie over eventuele extra 

werkzaamheden.

Gratis navigatie-update.

Bij elke onderhoudsbeurt 
een gratis update van het 

Hyundai-fabrieksnavigatiesysteem.

Gratis wasbeurt. 

Na elke onderhoudsbeurt 
een gratis wasbeurt

van de auto.

Onderdelengarantie.

Montage van originele Hyundai-
onderdelen met minimaal 

2 jaar garantie. 

Luisteren.

Wij luisteren naar alle wensen en
spannen ons maximaal in om hieraan 

tegemoet te komen.

Werkplaatsafspraak.

Zelf online een afspraak maken,
24 uur per dag, 7 dagen

per week.

Gratis pechhulp. 

Bij elke onderhoudsbeurt 
gratis verlenging van de pechhulp 

in binnen- en buitenland.

Actuele voertuigsoftware. 

Bij elke onderhoudsbeurt 
een update van de 
voertuigsoftware.

Offerte vooraf. 

Van tevoren altijd een 
exacte prijsopgave van

de werkzaamheden.

De servicebeloften 
van H-Point.
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Interesse in het aanbieden 

van een Fiets van de Zaak? 

Neem contact met ons op! 

T 078 - 632 1375

E	 info@amegafleet.nl

I	 www.amegafleet.nl

De Fiets van de Zaak is niet 

meer weg te denken! Zeker nu 

de voorjaarszon zich steeds vaker 

laat zien fietsen medewerkers 

maar al te graag naar het werk. 

Het biedt zowel de werkgever 

als medewerker vele voordelen. 

De specialisten van Amega Fleet 

kunnen u er alles over vertellen 

en hebben een uitgebreide ken-

nis op het gebied van mobiliteit, 

zo ook op het gebied van fietsen. 

Fiets van de Zaak biedt zowel werkgever 
als medewerker vele voordelen

Wanneer u thuis, op het werk of onderweg uw auto 
wilt laden, voorziet Mobilitics u graag van een laad-
oplossing die voldoet aan uw behoefte. Of het gaat 
om een laadpaal of laadpas, wij geven u advies en 
verzorgen altijd de installatie van de laadpaal. Zo 
bent u verzekerd dat uw laadpaal goed en veilig is 
geïnstalleerd. 

De laadpalen van Mobilitics zijn geschikt voor thuis 
laden, maar ook zeer geschikt voor het laden op een 
bedrijfslocatie. Daarnaast bieden wij de mogelijk-
heid om het thuisverbruik te verrekenen met uw be-
drijf. Wilt u de aanschaf van de laadpaal mee leasen 
met uw elektrische of hybride auto? Ook dat is mo-
gelijk via Mobilitics. 

Bij uw laadpaal krijgt u altijd een gra-
tis laadpas, die geschikt is voor meer dan  
150.000 laadpunten in Nederland en Europa. Via 
onze configurator kunt u gemakkelijk in 3 stappen 
uw wensen kenbaar maken en stelt Mobilitics een 
persoonlijke en vrijblijvende offerte op. Scan snel 
de QR code, vul onze configurator in of ga naar  
mobilitics.ikwilmobiliteit.nl n

Mobilitics, expert op het 
gebied van laadoplossingen

Chevron-circle-right Heldere keuze uit betaalbare laadstations
Chevron-circle-right Laadstations kunnen snel geleverd en geïnstalleerd worden
Chevron-circle-right U krijgt er een gratis laadpas bij die geschikt is voor meer 
 dan 150.000 laadpunten in Nederland en Europa
Chevron-circle-right Installatie vindt plaats door een professionele 
 gecertificeerde installateur
Chevron-circle-right Uw thuisverbruik wordt verrekend met uw werkgever  
 of uw eigen zaak

Waarom kiezen voor onze laadpalen?
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Sinds lange tijd zijn fysieke bijeenkomsten weer 

mogelijk. Daarom kwam de Ondernemers Ver-

eniging Zwijndrecht bijeen in de sfeervol ver-

bouwde Pieterman. De voormalige kerk is sinds 

kort te boeken voor rouwen, trouwen of andere 

bijeenkomsten. Onder het genot van een hapje 

en drankje werd er weer eens bijgepraat. Heeft u 

zelf een bijzonder jubileum, een verjaardag, een 

concert of misschien wel een hele andere gele-

genheid die u niet zomaar voorbij wil laten gaan? 

Kijk dan eens op depieterman.com. 

OVZ bijeen in 
de Pieterman

Ames is ook dit jaar weer trotse sponsor van Wantijpop en Wantijlive. Op vrijdag 17 juni staan er tijdens 
Wantijlive weer grote namen op het Ames podium! Zo zal Chef’Special de avond openen gevolgd door 
Davina Michelle en De Dijk. Rob Dekay zal de avond afsluiten. De presentatie is wederom in handen van 
Dennis Weening. Op zaterdag 18 juni is het Wantijpark voor iedereen gratis toegankelijk. Hieronder de 
grote namen die op deze dag hun opwachting maken!

Geen tickets weten te bemachtigen? Wij geven 5x2 kaarten weg! Het enige wat u hoeft te 
doen om kans te maken is een mail sturen naar actie@ames.nl o.v.v. Wantijlive. We maken 
de winnaars in mei bekend.

Terug van weggeweest! 
Wantijpop en 
Wantijlive!

WIN tickets!

Het Amega nieuws
in geuren en kleuren!

18 JUNI
GRATIS

Snelle 
Duncan Laurence

Goldband MEAU
Son Mieux Scotch 

Waltzburg
en vele andere!

Het zal u vast niet zijn ontgaan; op dit moment is 

er een groot tekort aan computerchips. Deze chips 

worden niet alleen gebruikt voor in elektronica, 

maar ook bij de productie van nieuwe auto’s. Hier-

door hebben veel automerken te maken met lan-

gere levertijden. De vraag naar auto’s stijgt, maar 

door het wereldwijde chiptekort zijn fabrikanten 

veelal niet in staat om sneller te produceren. 

Ondanks dat u daardoor ook bij ons soms langer 

moet wachten, doen wij er alles aan om zo goed 

mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Zo heb-

ben wij dagelijks contact met leveranciers om de 

levertijden in beeld te krijgen en bieden wij u indien 

nodig een alternatief. Amega heeft namelijk een 

aantal modellen op voorraad of wijst u op auto’s die 

wel leverbaar zijn. Heeft u vragen over het chipte-

kort of wilt u weten wat dit voor betekent? Neem 

contact met ons op of kom langs in één van onze 

showrooms. Wij staan graag voor u klaar.

www.amega.nl

Langere levertijden en 
lagere autoproductie door 
wereldwijd chiptekort



April 2022 Amegazine 11

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

Dit voorjaar is het eindelijk zover; de 
Volkswagen ID. Buzz is te bewonderen 
in de showroom van Ames Bedrijfswa-
gencentrum in Zwijndrecht. Ontdek de 
intelligente assistenten, digitale features, 
connectiviteit, het verrassend ruime 
interieur en natuurlijk z’n duurzame 
karakter. De eerste van een nieuwe ge-
neratie volledig elektrische Volkswagen 
Bedrijfswagens zou zomaar eens de bus 
van uw dromen kunnen zijn.  

Wat lang geleden gezaaid is, wordt nu 
nogmaals geoogst. Want 75 jaar na het 
uitbrengen van de iconische T1 breekt 
er met de Volkswagen ID. Buzz weer 
een nieuw tijdperk aan. De nieuwe 
elektrische ID. Buzz zet de toon voor 
de toekomst van mobiliteit. Voor het 
eerst ontwikkelde Volkswagen Be-
drijfswagens namelijk een compleet 
nieuwe elektrische bus. Volledig van 
de grond af aan. Of het nu gaat om 
ruimtegebruik, connectiviteit of aan-
drijving: het concept van de ID. Buzz 
is baanbrekend. Het nu al zeer gewilde 
model is als bedrijfswagen te gebrui-
ken, maar het is ook een uitstekende 
gezinswagen. Of zeer geschikt voor 
mensen die regelmatig veel moeten 
vervoeren in verband met een (uit de 
hand gelopen) hobby. 

Felle kleuren
Bovendien is deze Volkswagenbus ook 
een parel op de weg dankzij een vrolijk 
en modern design. Goedbeschouwd is 
de ID. Buzz de elektrische evenknie 
van een beroemd model: de Volkswa-
gen T1 bus, maar dan in een eigentijd-

se uitvoering. LED Matrix (IQ. Light) 
koplampen en aan de voor- en achter-
kant van de ID. Buzz is een LED-strip 
geplaatst. U bent voor uw medewegge-
bruikers in het donker niet te missen, 
ook al niet door de felle kleuren. Dit 
model is verkrijgbaar in zeven ver-
schillende lakkleuren en vier two-tone 
samenstellingen. U bepaalt zelf of u 
voor de velgen kiest van 19, 20 of 21 
inch. De lengte van deze bus is 4.722 
mm. De wielbasis bedraagt 2.988 mm.

Duurzaamheid 
De ID. Buzz is niet alleen kleurrijk 
van buiten. Aan de binnenkant wordt 
de rustige kleur wit afgewisseld met 
een vrolijke, frisse tint. Duurzaamheid 
staat op alle fronten centraal, wat abso-
luut niet ten koste gaat van het comfort. 
Echte duurzame mobiliteit is alleen 
mogelijk als de volledige levenscy-
clus van een voertuig wordt meege-
wogen en de CO2-uitstoot binnen elke 
fase wordt verminderd. Dat is precies 
wat er is gebeurd bij de Volkswagen  
ID. Buzz. De compacte ID. Buzz biedt 
een zee aan ruimte voor vijf inzittenden 
en daarnaast voor bagage, helemaal als 
de stoelen op de tweede rij worden in-
geklapt. Er wordt nog gewerkt aan een 
uitvoering van de ID. Buzz voor zes of 
zelfs zeven zitplaatsen. Ook hiervoor 
is het zaadje al geplant.

Lange afstanden
Door de meer dan 30 mogelijke rij-
assistenten en de mogelijkheid om met 
andere connected voertuigen te com-
municeren is ID. Buzz helemaal klaar 

voor de toekomst. Zo beschikt hij over 
moderne aspecten als Keyless Acces, 
Voice Control, plus het 12 inch navi-
gatiesysteem Discover Pro. En wat 
te denken van rijassistenten zoals de 
meest recente versie van Travel Assist, 
Trained Park Assist en Car2X. Laatst-
genoemde waarschuwt onder andere 
voor gevaar. Met een actieradius tot 
400 km (conform WLTP) is hij zeker 
geschikt voor lange afstanden, waar-
door u gerust samen op avontuur kunt 
gaan. Met een snellader is de batterij 
binnen maar liefst 30 minuten al voor 
80% opgeladen. 

Kwaliteitsproduct
De ID. Buzz is een echt Duits pro-
duct uit Hannover. Niet alleen de auto 
wordt hier gebouwd, maar ook de ac-
cusystemen, assen en elektromotoren 
zijn van Duitse makelij. De eerste van 
een nieuwe generatie Volkswagen Be-
drijfswagens en een kwaliteitsproduct 
waarop u kunt bouwen. Dus 100% 
elektrisch, 100% Volkswagen, 100% 
toekomstbestendig. 

Ontdek dat met de Volkswagen ID. Buzz 
het gras werkelijk groener is omdat 
u kiest voor innovatieve mobiliteit.  
De volledig elektrische ID. Buzz is 
naar verwachting vanaf half mei te 
bestellen en nog in 2022 leverbaar. De 
ID. Buzz komt als bestelwagenmodel 
Cargo en als People-uitvoering met 
stoelen. Voor meer informatie kunt u 
natuurlijk altijd bij ons terecht. n

Concept van de Volkswagen ID. Buzz is baanbrekend
Kleurrijk van binnen en van buiten 

V.l.n.r: De ID. Buzz People (personenwagen) en de ID. Buzz Cargo (bedrijfswagen).

Subsidie  
Bij aanschaf van een 

elektrische auto kunt u 
in aanmerking komen 
voor subsidie. Kijk op 
pagina 18 voor meer 

informatie. 

100% elektrisch, 
100% Volkswagen, 
100% toekomstbestendig. 

ID. BUZZ Cargo 
ID. BUZZ People 

Groener
gras met
ID. Buzz
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Kijk op de website voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Op zaterdag
25 juni 

van 08.30 –
15.30 uur.

Vakantie-Vakantie-
checkdagcheckdag

U kunt dan 
uw auto gratisgratis laten 

controleren op de meest 
essentiële onderdelen zoals 

remmen, ruitenwissers, 
accu, vloeistoffen, 

banden, etc.

www.ames.nl www.h-point.nl www.svenscar.nl www.vanmill.nl www.mulderautomotive.nl
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Ames Autobedrijf
T 088 - 3749765
I www.ames.nl

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

Ontdek de nieuwe modellen van Volkswagen

Nieuwe gezinslid voor de 
Volkswagen ID-familie 

Volkswagen T-Roc facelift: 
bol van de vernieuwingen

Volkswagen Taigo: net zo 
uniek als dat u zelf bent

Bij Ames hangt de lente in de lucht want u kunt dit kwartaal veel nieuws verwachten. 
Vol trots presenteren wij een aantal van onze nieuwe modellen. 

De eerste volledig elektrische SUV coupé combineert de kracht 
van een SUV met het stijlvolle design van een coupé. Deze vol-
ledig elektrische SUV van Volkswagen is niet alleen een lust 
voor het oog, maar biedt ook nog eens voordelen en faciliteiten 
die eigenlijk te veel zijn om op te noemen. Maak kennis met de 
stijlvolste vorm van elektrisch rijden.

De ID.5 lijkt gevormd door de wind, en dat is ‘ie ook. De vloei-
ende lijnen zorgen voor perfecte aerodynamica. Zelfs de speciaal 
vormgegeven deurgrepen en velgen optimaliseren de luchtstroom, 
waardoor je weerstand minimaal is. Het resultaat? Meer efficiëntie 
en een grotere actieradius tot maar liefst 516(!) kilometer (WLTP). 
En dan hebben we het nog niet gehad over kracht; zowel de ID.5 
GTX als de ID.5 Pro rijden binnen 6,3 seconden 100 kilometer 
per uur vanaf 0. 

Statement op de weg
Het nieuwe lid van de ID serie heeft dus power, oogt sportief, 
straalt klasse uit en mag zichzelf zonder te overdrijven duurzaam 
noemen. U rijdt in stilte én zonder uitstoot als een statement op de 
weg. Daarnaast is de ID.5 een eigentijdse auto met een schitterend 
design, aandachttrekkende velgen van minimaal 19 inch, LED 
verlichting bij de koplampen, airconditioning die automatisch aan 
het werk gaat, Park Distance Control, een Discover Pro naviga-
tiesysteem, internet en draadloze integratie voor een smartphone. 
(App-Connect). Dit en nog veel meer kan worden uitgebreid naar 
uw smaak op basis van acht uiteenlopende pakketten. 

In volle bloesem
U kunt deze Volkswagen beauty’s die vanwege hun uitstraling en 
de vele opties in volle bloesem staan, binnekort bewonderen in de 
showroom bij Ames. n

De Volkswagen T-Roc heeft een facelift gehad en geen kleintje 
ook. De compacte auto met SUV-uiterlijk staat bol van de ver-
nieuwingen, van binnen en van buiten. Hij is nu nog rijker, slim-
mer en eigenzinniger waardoor hij is ontsproten tot een model 
die boven zichzelf uitstijgt. De T-Roc is terug! En beter dan ooit.

De nieuwe T-Roc is onmiskenbaar een SUV die iedereen laat om-
kijken. Niet alleen door z’n uitgesproken voorkant, lange silhouet 
met chromen frame en de coupéstijl lijnen, maar ook zeker door de 
bijzondere kleurcombinatie. Hoe dan ook, de auto valt op, mede 
dankzij de LED-koplampen en donkere achterlichten. En wat te 
denken van de 16 inch lichtmetalen velgen en de karakteristieke 
dakreling? 

Technologische snufjes
De motor liegt er ook niet om. De Volkswagen T-Roc facelift be-
schikt over direct ingespoten turbo-benzinemotoren. De binnenkant 
van de Volkswagen T-Roc facelift biedt niet alleen comfort en stijl, 

maar ook uiteenlopende technologische snufjes: het Multimedi-
asysteem Ready to Discover, een touchscreen van 20,3 cm, App 
Connect én We Connect Plus, Climate Airconditioning en Park 
Distance Control met parkeersensoren aan de voor- en achterkant. 
Natuurlijk ontbreken de befaamde rijassistenten niet, zoals Lane 
Assist en Park Assist. De IQ.DRIVE Travel Assist maakt de T-Roc 
nota bene geschikt voor autonoom rijden op level 2. Hierdoor blijft 
u vanzelf op afstand van voorliggers. De Predictive Adaptive Cruise 
Control zorgt dat de snelheid van uw Volkswagen T-Roc facelift 
wordt aangepast bij het naderen van een gemene bocht of rotonde. 

Nog meer extra’s
De Volkswagen T-Roc facelift wordt geleverd in vijf verschillende 
uitvoeringen en al deze uitvoeringen bieden nog meer extra’s ten 
opzichte van de standaard Volkswagen T-Roc facelift. Het verras-
sende is dat u uw T-Roc deels zelf kunt samenstellen op basis van 
uw verlangens en/of uw eigen smaak. Onze medewerkers zijn van 
harte bereid om u daarbij te adviseren. n

Tel de sportiviteit van een coupé en de ruimte van een SUV 
bij elkaar op en dan krijgt u de Volkswagen Taigo. Op zoek 
naar het geluksgevoel van een nieuwe lente? Ontmoet dan 
dit voorjaar nog de nieuwe Volkswagen Taigo bij Ames in de 
showroom. 

Het sportieve design, een scala aan (standaard!) features en ex-
tra veel stylingsmogelijkheden maken elke Taigo net zo uniek 
als dat u zelf bent. Wat deze prachtig uitgevoerde auto eveneens 
uniek maakt is de ruimte. U krijgt vijf comfortabele zitplaatsen, 
ook voor bezitters van lange benen en een bagageruimte van 
438 liter. Dit maakt de Volkswagen Taigo geschikt voor mensen 
die (regelmatig) meer dan een gemiddelde hoeveelheid bagage 
willen vervoeren. 

Allerlei extra’s 
Wanneer u de Volkswagen Taigo ontmoet komt alles tot leven, 

het is namelijk een auto die allerlei extra’s heeft, zichtbaar of 
onzichtbaar. Heel duidelijk aanwezig zijn de IQ.Light LED Ma-
trix koplampen (optioneel) en aan de voorzijde en achterzijde 
een LED-lichtstrip die er samen voor zorgen dat u in het donker 
niet te missen bent. Veiligheid is en blijft een van de belangrijke 
pijlers van Volkswagen. Qua interieur is de Volkswagen Taigo 
ook een lust voor het oog. Een multifunctioneel stuur, een hy-
permodern dashboard en natuurlijk een digitale cockpit, zodat 
u op de hoogte wordt gehouden over uw snelheid en de kilo-
meterteller. 

Glanzend van trots
De Taigo is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen: Life, Life 
Business, Style, R-Line en R-Line Business en verschillende 
motoren zoals de 1.0 TSI turbo-benzinemotor. Hij staat glan-
zend van trots in de showroom op u te wachten. Maakt u gerust 
een afspraak voor een proefrit. n

T-Roc “life 75 Edition” v.a. € 35.575
Private lease v.a. € 459
Inruilpremie € 1.075

Uit voorraad leverbaar; veel extra’s tegen een scherpe prijs!

Geldig van 1-4-2022 t/m 30-6-2022
'75' badges Vloermatten '75'

voor en achter

Achteruit-
rijcamera

Velgen 'Valencia'
17" lichtmetaal

Zijruiten achter en 
achterruit getint 65%

Digital Cockpit
Pro, 26 cm

Stoelpakket

Spring in 
the air

bij Ames
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TIJD VOOR EEN NIEUWE UITDAGING!

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! 

WIJ ZOEKEN 
ENTHOUSIASTE 
COLLEGA'S

LENTEKRIEBELS?

SALES
• (ONLINE) VERKOPER 

• SALES SUPPORT

AFTER SALES
• (LEERLING) MONTEUR 

• JR. SERVICE ADVISEUR

• BEDRIJFSWAGEN- 
INRICHTER

• SCHADECALCULATOR

KANTOOR O.A.
• SERVICE SUPPORT (PT)  

• TELEFONISTE (16 UUR)

• (JR.) CONTROLLER

LEASE O.A.
• ACCOUNTMANAGER 

BINNENDIENST

• ACCOUNTMANAGER 

BUITENDIENST

GA NAAR WWW.WERKENBIJAMEGA.NL

SOLLICITEER DIRECT

WIJ ZOEKEN WEGENS UITBREIDING ONDER ANDERE 
COLLEGA'S OP DE AFDELINGEN:

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

Speciaal opleidings-
programma TOP
Voor (leerling) monteurs hebben wij een Tech-
nisch Ontwikkel Programma (TOP) opgezet 
waarin je wordt opgeleid tot Eerste Autotech-
nicus / Technisch specialist die alles weet van 
reparaties, onderhoud, multi-media systemen 
en diagnoses stellen. Door onze trainingen in 
combinatie met persoonlijke begeleiding hel-
pen we jou om je diploma te behalen. En na je 
diploma zijn er nog veel meer ontwikkelmoge-
lijkheden. Kortom wij hebben alles in huis om 
jou te laten groeien!

Amega vergoedt jouw rijbewijs
Een Top Monteur kan natuurlijk niet zonder rijbewijs. Daarom vergoedt Amega de kosten voor 
het behalen van jouw rijbewijs B! Ga je bij ons werken als leerling monteur en volg je de BBL-
opleiding Eerste Autotechnicus? Dan helpen wij je aan jouw rijbewijs (leeftijd op indienst-
tredingsdatum maximaal 21 jaar). Ook als je je rijbewijs hebt gehaald voordat je bij ons in dienst 
komt en de BBL-opleiding Eerste Autotechnicus gaat volgen of volgt, betalen wij jouw rijbewijs.  
Amega betaalt de kosten tot maximaal € 2.500,-. Wanneer je bij rijschool Wierks jouw rijbewijs be-
haalt, is de maximale vergoeding zelfs € 3.000,-. Behalve de kosten voor je rijlessen vergoeden we ook 
de kosten voor het theorieboek, een online examentraining, je theorie-examen en indien gewenst een 
tussentijdse toets. Net als het CBR-praktijkexamen en eventueel herexamens voor theorie en praktijk. 
Meer weten? Wij gaan graag met je in gesprek!  n

Wij helpen jou groeien tot een eerste autotechnicus 
of een technisch specialist

Een carrière bij Amega met volop kansen en mogelijkheden 

Alles om jou voortdurend te laten schitteren!

Mitchell Meijdam (26 jaar) manager H-Point en 
vestigingsmanager Van Mill Dordrecht  

“Mijn allereerste kennismaking in 2018 met Amega liet mij direct de vele mogelijkheden in het bedrijf zien. Ik solliciteerde als 
weekendhulp en tijdens het kennismakingsgesprek werd duidelijk dat de werkzaamheden niet aansloten bij mijn wensen tot heb-
ben van klantcontact. Ik wilde eigenlijk al bedanken voor het gesprek, toen er werd aangegeven dat er ook andere opties binnen 
de organisatie mogelijk waren. Ik kon dan ook vrij snel aan de slag als vakantiemedewerker in de verkoop. Daarnaast studeerde 
ik bedrijfseconomie en liep ik stage op de financiële administratie. De commercie trok mij echter veel meer. Na veel twijfels ben 
ik gestopt met mijn studie bedrijfseconomie en ging ik in 2019 fulltime aan de slag als verkoper bij Van Mill. Een goede keuze, ik 
voelde mij als een vis in het water. Ik had verder duidelijk voor ogen waar ik naartoe wilde groeien en maakte dit ook kenbaar. 
Gelukkig staan ze daar bij Amega voor open en en werd ik ‘on the job’ gecoacht in mijn ontwikkeling. Hierdoor kon ik na enkele 
jaren aan de slag als manager Opel personenwagen en ben ik sinds februari dit jaar manager bij H-Point en vestigingsmanager 
bij Van Mill Dordrecht. Deze rollen passen helemaal bij mijn ambitie!”  

Rick Dans (24 jaar) bedrijfsleider Service Only  
“Ik ben al ruim negen jaar in verschillende functies werkzaam bij Amega. Ik ben begonnen als stagiair bij Van Mill om vervolgens 
aan de slag te gaan als leerling monteur bij SvensCar. In die periode heb ik veel geleerd en na ruim zes jaar heb ik de overstap ge-
maakt naar Service Only Papendrecht. Ik heb daar de opleiding Eerste Autotechnicus en APK Keurmeester met succes afgerond. 
Na twee jaar wilde ik graag iets anders en heb ik mijn ambitie besproken met mijn leidinggevende en HR. Toen ging het balletje 
snel rollen, want na enkele weken kon ik aan de slag als assistent-bedrijfsleider. En inmiddels ben ik al een half jaar bedrijfsleider 
bij Service Only in Zwijndrecht. Een geweldige stap! Het laat ook de sterke doorgroeimogelijkheden binnen Amega zien. Het is een 
grote organisatie waarin er veel kansen en mogelijkheden zijn. Bovendien word je als medewerker ook nog eens goed gefaciliteerd. 
Zo volg ik nu de opleiding Technisch Leidinggevende die perfect aansluit bij mijn huidige rol van leidinggevende.”  

Kom tot bloei bij Amega

Wij vinden dat werken leuk moet zijn. Vanaf het moment dat je bij ons start en ook als je al langer bij ons werkzaam 
bent. Zo zijn we altijd nieuwsgierig naar persoonlijke wensen en ambitie. Wil je doorgroeien? Dat is mogelijk! 
Dit beperkt zich niet tot het bedrijfsonderdeel waar je werkzaam bent, maar juist Amega breed. Collega’s 
Rick Dans en Mitchell Meijdam kunnen hier over meepraten en vertellen over hun loopbaan bij Amega.

Amega vergoedt jouw rijbewijsInterne opleiding TOP-monteur
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* Vraag naar de modellen en voorwaarden. 
Is niet geldig op private lease.

Bij Ames Auto Casa hebben 
wij de allerscherpste 

aanbiedingen.
Bij Ames profiteert u nu van een 

bijzonder scherpe SEAT Arona Private 
Lease actie. U rijdt deze vernieuwde 

compacte SUV al vanaf € 369 per maand.

Wees er snel bij want onze 
voorraad is beperkt en op=op!

Op zoek naar een SEAT Arona 
met maximaal voordeel? 

Bij Ames auto Casa hebben wij 
de scherpste aanbiedingen.

Snel
rijden! Maximaal

voordeel!

Ruilt u uw huidige auto in 
tegen een nieuwe SEAT? 

Dan ontvangt u tijdelijk tot 
€ 1.000 extra inruilvoordeel.*

Op
=op!

Scherpste
prijs!

Ames Auto Casa
Laan der Verenigde naties 55
3316 AK Dordrecht
088 - 374 97 65

www.ames.nl

Scan de QR code om 
alle actiemodellen 
te bekijken.

 Op zoek 
 Op zoek 
naar een 
naar een 

SEAT Arona 
SEAT Arona 

met maximaal 
met maximaal 

voordeel?voordeel?

jaarjaar
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Met de almaar stijgende benzine-
prijzen ziet Jaap Pols, sales mana-
ger Audi, de vraag naar elektrische 
en hybride auto’s ook toenemen. 
Door de huidige omstandigheden in 
de wereld kunnen er leveringspro-
blemen optreden doordat fabrikan-
ten de auto’s door met name te kort 
aan chips en andere onderdelen als 
kabelbomen niet op tijd kunnen le-
veren of langere levertijden ontstaan 
voor nieuwe auto’s. Daarom biedt 
Ames Audi Centrum Dordrecht 
sinds begin dit jaar – naast alle 
nieuwe Audi’s – ook jong gebruikte 
Audi’s aan. Nieuw en gebruikt nu op 
één locatie!

“Door het oplopen van de levertijden 
van nieuwe auto’s, willen we onze 
klanten een goed alternatief kunnen 
bieden. Bij ‘jong gebruikt’ denken we 
aan auto’s van een halfjaar tot twee 
jaar oud”, legt Jaap uit. “Het zijn voor-
al company cars, fabriekswagens waar 
we de achtergrond van kennen. Klan-
ten kunnen hier als vanouds kiezen uit 
nieuwe modellen, en nu dus ook uit een 
ruime voorraad van zo’n 60 gebruikte 
wagens. Snel leverbaar, veel diverse 
modellen, met alle soorten aandrijvin-
gen: elektrisch, hybride en benzine en 
gunstig geprijsd. Volop keuze dus! Na-
tuurlijk voldoen al deze jong gebruikte 
auto’s aan alle Audi kwaliteitseisen én 
zijn ze gecheckt op 130 verschillende 
punten. Daarom dragen ze het Audi se-
lectie plus label, met alle bijbehorende 
garanties. En koop je een elektrische 

of hybride Audi, dan bieden wij in sa-
menwerking met Mobilitics de oplos-
sing op maat  en plaatsen wij snel en 
met de juiste expertise een laadpaal”.  

Connectivity en digitalisering
Auto’s worden steeds complexer en 
geavanceerder. “In iedere Audi zitten 
tal aan computersystemen die het rij-
den aangenamer, veiliger en compleet 
maken. Veel informatie van de auto is 
beschikbaar via een app. Je ontvangt 
via de app bijvoorbeeld signalen als er 
iets mis is met je auto, wanneer deze 
toe is aan onderhoud, en bijvoorbeeld 
ook hoever de auto is met opladen.  
Veel meer interactie met je auto dus. 
Audi heeft compleet uitgeruste auto’s, 
maar voor wie nog meer wil, levert 
Audi ook functies on demand. Extra 
opties die je per maand of jaar kan bij 
bestellen, bijvoorbeeld matrix LED-
verlichting of adaptive cruise control. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
voor meer informatie of een proefrit 
naar onze showroom.” Jaap: “Als ex-
tra service voor onze klanten hebben 
we een ‘Audi pro’ in huis. Een collega 
die alles kan vertellen over connecti-
viteit. Connectiviteit bestaat voor ons 
uit twee zaken: het contact tussen de 
berijder en de auto, maar ook voor het 
contact tussen ons als dealer en onze 
klant wat voor ons erg belangrijk is 
voor een duurzame relatie!” n

Meer informatie? 
Ga naar www.ames.nl/audi

Onlangs is de Audi A6 e-tron con-
cept onthuld. Dit studiemodel is de 
voorloper van meerdere elektrisch 
aangedreven modellen van Audi 
die gebruikmaken van het nieuwe 
en innovatieve Premium Platform 
Electric (PPE). Een platform dat in 
samenwerking met Porsche is ont-
wikkeld. Wij zijn zo enthousiast over 
dit nieuwe geluid met nog meer kleur 
dan u gewend bent, dat we niet lan-
ger willen wachten om dit met u te 
delen.

Tot 700 kilometer actieradius 
De nieuwe Audi A6 e-tron concept 
heeft typische A6-afmetingen, maar 
zijn design is helemaal nieuw én met 
een 100% elektrische aandrijving. 
Daarnaast beschikt hij net als alle toe-
komstige PPE-modellen over 800-volt 
laadtechnologie. Het betekent dat laden 
met 270 kW mogelijk is. Tien minuten 
laden volstaat maar liefst voor ruim 
300 kilometer extra actieradius. En in 
minder dan 25 minuten is het 100 kWh-
accupakket van de A6 e-tron concept 
van 5-80% te laden. Dat is nog niet 
alles want afhankelijk van de gekozen 
configuratie (accupakket, aandrijflijn, 
systeemvermogen) heeft de Audi A6 
e-tron concept een actieradius van 
maximaal 700 kilometer (WLTP)!

Gestroomlijnd design
Niet alleen zijn de laadtechnologie en 
de actieradius indrukwekkend, ook de 
lijnvoering van de Audi A6 e-tron con-

cept is fraai en functioneel. Eyecatchers 
zijn de 22 inch wielen, geprononceerde 
wielkasten, coupé-achtige daklijn en 
vloeiende silhouet. Het ontwerp is vol-
ledig vrij van ‘harde’ hoeken. In het de-
sign zijn uiteraard ook typische e-tron-
elementen verwerkt zoals de gesloten 
singleframe-grille in carrosseriekleur 
en de forse dorpels. Deze laatste ver-
wijzen naar de aanwezigheid van een 
krachtig batterijpakket in de bodemsec-
tie van de auto. 

Flexibel: het Premium 
Platform Electric
De basis van het PPE is een batterijmo-
dule die tussen de assen is geplaatst. 

Bovendien zijn de grootte van het ac-
cupakket en wielbasis van het plat-
form flexibel. Tevens komen er versies 
met een elektromotor voor elke as. Zo 
maakt dit platform ook ‘electric quat-
tro’ vierwielaandrijving met volledig 
variabele aandrijfkrachtverdeling mo-
gelijk. Superlatieven te over dus. 

Krijgt u ook vlinders in uw buik 
van dit nieuwe lentegeluid? 
U bent van harte welkom bij Ames 
Audi Centrum in Dordrecht om meer 
te weten te komen over het nieuwe en 
innovatieve Premium Platform Electric 
en de Audi A6 e-tron Sportback con-
cept in het bijzonder.  n

Audi Selectie :plus 
nieuw en jong gebruikt bij Ames Audi Centrum

Nog meer kleur met de Audi 
A6 e-tron Sportback concept 

Jaap Pols, Sales Manager Audi

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

Audi Centrum

Actieradius tot 700 km

Een
nieuw 

lentegeluid
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Audi A8 facelift
Een bekend fenomeen in een nieuw jasje
De vernieuwde Audi A8 facelift is de ideale brenger van voorjaars-
geluk. Een bekend fenomeen in een nieuw jasje. Deze chic-spor-
tieve auto is nu nóg comfortabeler, voor- én achterin, en beschikt 
over nieuwe verlichtingsmogelijkheden: digitale Matrix LED-kop-
lampen en OLED-verlichting aan de achterzijde. De actieradius is 
59 kilometer en het maximale vermogen bedraagt 462 pk. Dit mo-
del herbergt allerlei extra’s, zoals elektrisch werkende luchtvering, 
airconditioning die automatisch in werking treedt, een alarm dat 
waarschuwt bij diefstal, een radio (digitaal) en nog veel meer. Voor 
de Audi A8 facelift kunt u kiezen uit twee aandrijvingen. Bij de 
Audi A8 60 TFSI e quattro, de plug-in hybride versie rijdt u binnen 
4,9 seconden 100 kilometer per uur. Met de Audi S8 TFSI bereikt u 
dit binnen 3,8 seconden. 

Opel Rocks-e
Zelf rijden vanaf 16 jaar
Als er één auto is die een jong, nieuw (lente)begin mag worden 
genoemd, dan is het wel de nieuwe Opel Rocks-e. Los van de nieu-
wigheden is het bijzonder dat deze auto bereden mag worden door 
jongeren vanaf 16 jaar die al een rijbewijs hebben. Deze volledig 
elektrische Opel Rocks-e biedt heel veel vrijheid. Supercompact, 
duurzaam en een actieradius van 75 kilometer (WLTP). Vier uur 
geduld en de auto is weer helemaal opgeladen. Daar maakt je au-
tohart een (lente)sprongetje van. Onderschat de bergruimte van dit 
model niet. Tot slot gaan de deuren van de Open Rocks-e op een 
speciale manier open. Echt een auto voor iemand die een praktische 
elektrische auto zoekt en gezien durft te worden.

ŠKODA KAROQ facelift
Een moderne, zuinige auto met royale bergruimte
De ŠKODA KAROQ heeft een serieuze facelift gehad. Eén blik 
op de vernieuwde versie van de modellen bezorgt autoliefhebbers 
lentekriebels om eropuit te gaan. Alle drie de uitvoeringen van de 
ŠKODA KAROQ facelift, namelijk de Business Edition, de Busi-
ness Edition Plus en de Sportline Business, verdienen het gezien en 
benut te worden. Door zaterdagfamilies, maar ook door iedereen 
die houdt van een moderne, zuinige auto met royale bergruimte. 
De modellen zijn uitgerust met de bekende rijassistenten, moderne 
infotainmentsystemen met veel opties, een digitale cockpit, par-
keersensoren en 16 inch lichtmetalen velgen. Alle uitvoeringen 
kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke wensen. De nieuwe 
ŠKODA KAROQ facelift glanst u in de showroom tegemoet, ook 
als leaseauto. 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid;
tijd voor een nieuwe auto!? 
Het kan u niet zijn ontgaan: de lente is begonnen. 
Lentekriebels en zin in iets nieuws? 
Ontdek de nieuwe modellen van Amega. 

Volkswagen T-Roc Cabrio facelift
Binnen 9 seconden genieten van een lentebriesje
De ramen en het dak openen en de auto vullen met de geur van een 
heerlijk lentebriesje. Met de Volkswagen T-Roc Cabrio facelift kan 
dit binnen 9 seconden! Dit vernieuwde model heeft elementen van 
een SUV, maar ook de kenmerken van een cabrio. De ideale combi-
natie, zeker in samenhang met alle voordelen van een Volkswagen. 
De vernieuwde versie is qua uiterlijk veranderd en bevat nog meer 
technologische innovaties. De Digital Cockpit, Park Assist, een di-
gitaal instrumentenpaneel en rijassistenten die tot nu toe alleen te 
vinden waren in de duurdere modellen van Volkswagen. Een goed 
voorbeeld is de IQ.DRIVE Travel Assistent, waardoor het mogelijk 
is geworden om autonoom te rijden op level 2. Hoe dit voelt kunt u 
ontdekken tijdens een proefrit. 

Opel Grandland
Een Opel ervaring waar je van staat te kijken
De nieuwe Opel Grandland verbluft vriend en vijand. In de zuinige 
Opel Grandland bloeit u helemaal op en komt u paasbest voor de 
dag. Met een droomdesign, compleet met Vizor, LED-achterlich-
ten en vol nieuwe technologie is dit een Opel ervaring waar zelfs 
de vaste clientèle van dit merk van staat te kijken. Het is mogelijk 
om uw Opel Grandland zelf samen te stellen qua kleur, eventueel 
een andere kleur voor het dak, handgeschakeld rijden of 8-traps 
automaat. Opel staat voor veiligheid, wat tot uiting komt met de 
automatische Noodrem Assist en de Snelweg Assist. Sommige as-
sistenten die het rijden vereenvoudigen zitten niet standaard in elke 
uitvoering. De Opel Grandland is ook verkrijgbaar in een hybride 
uitvoering en 100% elektrisch.  

De nieuwe Volkswagen Multivan
Alleskunner die opnieuw is uitgevonden
De nieuwe Multivan is ruimer, veelzijdiger, veiliger en comfortabe-
ler dan voorheen. Voor het eerst is de nieuwe Multivan gebaseerd 
op het flexibele MQB-platform van de Volkswagen Groep. Hier-
door wordt het ruime en praktische van een bestelwagen gecom-
bineerd met het comfort, de rijeigenschappen en de luxe van een 
personenauto. Wie wil opbloeien kiest voor het model dat gerust 
een business-shuttle genoemd mag worden, een familie-MPV en 
een vrijetijdsauto in één. Uiteraard is de Volkswagen Mutivan uit-
gerust met de Digital Cockpit, het Ready 2 Discover infotainment-
systeem met geïntegreerde eSim en het eCall noodoproepsysteem. 
Bovendien wordt hij nu voor het eerst geleverd met de krachtige, 
160 kW/218 pk sterke 1.4 eHybrid-aandrijflijn. Kortom de Multivan 
heeft het allemaal! 

Bent u van plan om nog dit jaar een elektrische auto aan te schaffen? Dan zou het goed kunnen dat u in aanmerking komt voor subsidie. De Subsidieregeling Elek-

trische Personenauto’s Particulieren (SEPP) bedraagt voor 2022 voor nieuwe elektrische personenauto’s € 71 miljoen en voor gebruikte elektrische personenauto’s 

€ 20,4 miljoen, koop en lease. Wacht dus niet te lang met aanschaffen indien u gebruik wilt maken van deze subsidieregeling. Als u aan alle voorwaarden voldoet, 

bedraagt de subsidie voor gebruikte elektrische auto’s € 2.000 en voor nieuwe elektrische auto’s € 3.350. U kunt de subsidie al aanvragen voordat uw elektrische 

auto is geleverd. Enkele voorwaarden zijn: een nieuwprijs tussen de €12.000 en €45.000, een actieradius van minimaal 120 kilometer en 100% elektrisch. Kijk voor 

meer informatie op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp.

Subsidiepot elektrisch rijden 2022 beschikbaar!

Nieuwe
lente.
Nieuw
geluid
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Het Amega nieuws
in geuren en kleuren!

Het Amega nieuws
!

Het Amega nieuws
!

Het Amega nieuwsHet Amega nieuws

Op zaterdag 16 april kunt u een groot aantal Classic Cars komen bewonderen op het 

parkeerterrein van Ames Zwijndrecht. Onder het genot van een kopje koffie en/of versna-

pering, kunt u genieten van Volkswagen Kevers, Amescador’s en Karmman Ghia’s. Deze 

clubs zijn allemaal vertegenwoordigd en tonen u trots hun eigen klassiekers. Ondertus-

sen kunnen de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd op het knutselterras. Iedereen 

is welkom tussen 10.00 en 16.00 uur!

• Licht en wendbare elektrische bak� ets

• Traploze versnelling

• Licht frame en een bak van EPP-schuim

• Stem de accessoires af op uw situatie!

• Leverbaar in zwart en wit

Nu met € 400 korting! Kom langs en informeer naar alle 

mogelijkheden die deze bak� ets te bieden heeft!

Burg. Jansenlaan 12
3331 HN  Zwijndrecht
T 078 612 53 02
E info@groeneveldfi etsen.nl
I www.groeneveldfi etsen.nl

Zaterdag 16 april: 
Classic Car-dag 

Nu extra voordelig bij Groeneveld Fietsen!
Elektrische bakfi ets van Urban Arrow.

Ook een Urban Arrow bakfi ets kopen? 
Bij Groeneveld ontvangt u nu € 400 
korting. Uit voorraad leverbaar.

De Audi Lifetime Service 
campagne biedt voor alle 
Audi’s, van vijf jaar en ouder, 
een voordeel van 15% op 
het door de fabrikant voorge-
schreven onderhoud. In het 
laatste kwartaal van 2021 
maakten onze klanten kans 
op een Audi Lifetime expe-
rience. De heer Leenheer is 
één van de gelukkigen. Hij 
nam onlangs de waardeche-
que in ontvangst waarmee 
hij een Audi Driving Experi-
ence op het TT circuit in As-
sen heeft gewonnen.

Boven de 7 graden slijten uw winterbanden harder en verbruikt u ook 

meer brandstof. Nog niet gewisseld of aan nieuwe banden toe? Neem 

contact op met uw dealer! www.amega.nl.

Winnaar Audi LifeTime experience

Heeft u uw banden 
nog niet gewisseld?
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Private Lease?

Kom langs voor meer informatie en vraag naar de voorwaarden. 
Prijswijzigingen en beschikbaarheid voorbehouden.

Audi A1  

088 - 374 97 65   
www.ames.nl

Audi Centrum

VANAF  
€ 395

Opel Corsa

078 - 613 21 55
www.vanmill.nl

VANAF  
€ 281

Skoda Fabia

088 - 374 97 65   
www.ames.nl

VANAF  
€ 339

Citroën C3

078 - 614 13 99
www.muldercitroen.nl

VANAF  
€ 329

Peugeot 208

078 - 614 20 44
www.mulderpeugeot.nl

VANAF  
€ 345

VW Polo

088 - 374 97 65   
www.ames.nl

VANAF  
€ 369

Hyundai i10

078 - 632 22 00   
www.h-point.nl

VANAF  
€ 248

SEAT Ibiza

088 - 374 97 65  
www.ames.nl

VANAF  
€ 389

Volvo XC40

078 - 632 22 70   
www.svenscar.nl

VANAF  
€ 479

AMES AUTOBEDRIJF B.V.

Postbus 354

3300 AJ Dordrecht

00
10
60

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

De nieuwe Volvo XC40 Recharge Elec-
tric is de eerste volledig elektrische auto 
van Volvo en het eerste model dat deel 
uitmaakt van het nieuwe Recharge-mo-
dellengamma. Rijden in de 100% elek-
trische Volvo XC40 Recharge Electric is 
voor menigeen als een waar lentefeest. De 
auto mag dan ook gerust een droom op de 
weg genoemd worden. 

De introductie van het allereerste volledig 
elektrische model van Volvo is een mijlpaal 
voor Volvo. Het model biedt alles wat u kunt 
verwachten van een Volvo; een actieradius 
tot 419 kilometer*, 18,8 kWh energiever-
bruik en geen CO2-uitstoot tijdens het rijden. 
Daarnaast is de XC40 Recharge de eerste 
Volvo met een gloednieuw infotainment-
systeem met Google’s besturings-systeem 
Android. 

Zorgeloos
Als u in de Volvo XC40 Recharge Electric 
rijdt, beschikt u dus over Google Maps, 
geheel geïntegreerd in uw auto. Dat biedt 
voordelen, zoals het makkelijk vinden van 
laadstations. Dankzij Google Assist kunt u 
gebruik maken van handsfree spraakbestu-
ring, up-to-date verkeersinformatie en des-
gewenst automatische herberekening van 
uw af te leggen traject, zodat u zorgeloos uw 
eindbestemming zult bereiken. Mocht u on-
derweg willen genieten van het ingebouwde 
entertainmentsysteem, dan begint dit te 
werken op basis van spraakherkenning. Uw 
stemgeluid is genoeg om op hoog niveau te 

luisteren naar uw favoriete muziek dankzij 
het audiosysteem van het merk Harmon 
Kardon. Terwijl buiten de vogeltjes hun len-
tedeuntje fluiten, beleeft u binnen uw eigen 
muziekgenot van bijvoorbeeld uw Playlist 
van Spotify. 

Genieten
Via de Volvo Cars app staat u altijd in ver-
binding met uw Volvo XC40 Recharge 
Electric en kunt u op afstand opdrachten 
geven, zoals het opladen van de accu, koeler 
maken of voorverwarmen, de auto vergren-
delen of juist ontgrendelen. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden. Visual Park Assist met 
360 graden view is al snel een onmisbare 
hulp bij het parkeren. De camera’s signale-
ren ook items rond de auto. Verder kunt u 
met de XC40 genieten van een luxueuze rit, 
dankzij de hoogwaardige materialen, vak-
manschap en uitstekend comfort. Daarnaast 
staat het model bekend om zijn slimme en 
veelzijdige opbergruimtes, inclusief een 
voorvak voor de oplaadkabels. Op die ma-
nier vervoert u mensen en/of lading zonder 
concessies te doen wat betreft veiligheid of 
comfort. 

De Volvo XC40 Recharge Electric heeft 
een vanafprijs van € 44.995. Voor meer in-
formatie kunt u altijd terecht bij SvensCar. 
Voor een eventuele proefrit geldt: deze unie-
ke rijervaring smaakt hoogstwaarschijnlijk 
naar meer en zal al snel een stukje lente in 
uw leven brengen. n

Volvo XC40 Recharge Electric: 
een droom op de weg

*De WLTP-gegevens komen voort uit specifieke testomstandigheden, waardoor de cijfers iets kunnen afwijken.

De Volvo XC40 Recharge Electric en het Recharge-
modellengamma zijn onderdeel van een nieuw en 
ambitieus klimaatplan van Volvo. Het plan onder-
steunt de ambitie van Volvo om in 2040 een klimaat-
neutraal bedrijf te worden. In de komende jaren intro-
duceert Volvo elk jaar een nieuw, volledig elektrisch, 
model. In 2025 moet de helft van alle Volvo-verkopen 
een volledig elektrisch model zijn. De andere helft is 
weggelegd voor de hybride uitvoeringen. 

Volvo
brengt
lente in 
uw leven

Subsidie  
Bij aanschaf van een 

elektrische auto kunt u 
in aanmerking komen 
voor subsidie. Kijk op 
pagina 18 voor meer 

informatie. 
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Kijk op www.amega.nl/pasen welke vestigingen er open zijn.

22ee

Paasdag Paasdag 
openopen

Op maandag
18 april zijn wij 

geopend

Paaltje geraakt?  
Of andere kleine schade?

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 ruit? 
Wist u dat grote temperatuurverschillen er 
voor kunnen zorgen dat dit een barst wordt? 
Dus ook door warmte kan uw ruit barsten.

Wij repareren een sterretje 
in uw ruit voor slechts € 25,-*

Deze acties zijn geldig t/m 30-09-2022.

Verzekerde schades: 
50% KORTING 

op eigen risico met een 
maximum van 125 euro

Niet verzekerde schades: 
30% FACTUURKORTING 

op het particuliere tarief

 Heeft u hem
al zien rijden?
PSB heeft sinds kort een Demobus. Deze bedrijfs-
auto is voorzien van een aantal van de vele mo-
gelijkheden van betimmering en inrichting. Ook 
weten wat de mogelijkheden zijn? Maak geheel 
vrijblijvend een afspraak en PSB komt naar u toe 
deze lente!

Bekijk	hier	de	bedrijfsfilm

Wil jij ook werken bij de leukste 
bedrijfswageninrichter van de 
Drechtsteden?

PSB Bedrijfswageninrichting
Langeweg 350 
3331 LG Zwijndrecht
T 078 - 620 3993
I www.psb.nl 
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Orange C7+ HMB
•  Krachtige geruisloze ondersteuning
•  De lage instap geeft je altijd een veilige gevoel
•  Bosch active line middenmotor (40nm)
•  Hydraulische remmen
•  7 versnellingen Shimano Nexus
•  Verende voorvork en  

verende zadelpen
•  Accu upgrade mogelijk
•   In 3 kleuren: Legion Bleu mat/ 

Dust Glans en  
Light Olive Galans

•  Leverbaar in zowel dames-  
als herenuitvoering

VAN 2599,-

NU VOOR

2299,-
+ GRATIS AXA  
KETTINGSLOT

 t.w.v. 33,-

300,- VOORDEEL!

E-Nova Evo
•  Een super smooth-welded aluminium frame; een elegante verschijning  

zonder zichtbare lasnaden
•  Slimme integratie van de accu in de bagagedrager
•  Interne kabelvoering zorgt voor optimale  

bescherming en een moderne look and feel
•  Extra brede en lage instap bij het damesmodel - toch handig
•  Onderhoudsarme en stille  

Gates CDX riemaandrijving
•  Steekas voor optimale stabiliteit  

en direct stuurgedrag
•  Altijd comfortabel onderweg  

dankzij de geveerde KOGA  
Feathershock voorvork

•  Leverbaar in zowel dames-  
als herenuitvoering

•  Kleuren Black/red high Gloss
• Bosch middenmotor

VAN 3399,-

NU VOOR

2999,-
+ GRATIS AXA  
KETTINGSLOT

 t.w.v. 33,-

400,- VOORDEEL!

VAN 5290,-

NU VOOR

4890,-
+ GRATIS AXA  
KETTINGSLOT

 t.w.v. 33,-

400,- VOORDEEL!

Family Active Plus
•  Licht en wendbare elektrische bakfiets
•  400wh accu
•  Bosch Active Plus middenmotor (50 Nm)
•  Bosch Purion display
•  Traploze versnelling
•  Licht frame en een bak  

van EPP-schuim
•  Stem de accessoires af  

op uw situatie! 
•  Leverbaar in  

zwart en wit

350,- VOORDEEL!

ONZE 
KLANTEN 

GEVEN ONS OP 
GOOGLE 4,5/5 

Burgemeester Jansenlaan 12 | 3331 HN Zwijndrecht | tel. 078 612 5302 | www.groeneveldfietsen.nl

ONTVANG VEEL VOORDEEL OP ONDERSTAANDE 
VOORRAAD FIETSEN. DIRECT LEVERBAAR!

DIT VOORJAAR FIETSEN OP EEN NIEUWE E-BIKE?
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Grenoble C7+ HMB
•  De lage brede instap geeft je altijd een veilig gevoel
•  Soepele krachtige ondersteuning
•  Vererende elementen zorgen voor veel comfort
•  Accu in het frame voor een betere  

gewichtsverdeling en meer stabiliteit
•  Hydraulische remmen voor  

extra remkracht
•  Bosch 50nm midden motor
•  Dames en heren uitvoeren
•  Kleuren Frozen Bleu glans,  

Saturn Bleu mat

VAN 2999,-

NU VOOR

2699,-
+ GRATIS AXA  
KETTINGSLOT

 t.w.v. 33,-

300,- VOORDEEL!

c-Grid Ultra M7Tb
•  Krachtige ondersteuning om de stad zonder moeite door te komen
•  Accukeuze tot maar liefst 500Wh
•  Accu verwerkt in het frame, voor een mooier uiterlijk
•  Fantastisch design waardoor je  

opvalt in het verkeer
•  Onderhoudsarme en stille  

Gates CDX riemaandrijving
•  Dames uitvoering
•  Kleuren Light Olive matt,  

Dark Brownred gloss
• Bosch middenmotor

VAN 3049,-

NU VOOR

2699,-
+ GRATIS AXA  
KETTINGSLOT

 t.w.v. 33,-

Groeneveld Fietsen is een begrip in de regio. 
Al vele fietsliefhebbers kochten hun fiets bij 
de fietsenwinkel uit Zwijndrecht vanwege het 
uitgebreide assortiment, de hoogstaande kwa-
liteit en de vergaande service. Nadat zijn opa 
en vader hem voorgingen was eigenaar Peter 
Groeneveld samen met het team jarenlang 
het vaste gezicht in de winkel. Daar komt nu 
een einde aan. Leo Lekkerkerker van Amega 
neemt het stokje over van Peter Groeneveld. 

Liefde	voor	fietsen
We treffen beide heren in de onlangs verbouwde 
winkel die vanaf begin 2020 een onderdeel van 
Amega is. Samen vertellen ze over de verande-
ringen die er plaatsvinden bij Groeneveld, maar 
eerst gaan ze terug in de tijd. Leo vertelt dat hij in 
het begin van zijn loopbaan al bij een fietsenzaak 
heeft gewerkt en na bijna 19 jaar in de autowereld 
bij Ames (onderdeel van Amega) nu de overstap 
maakt naar Groeneveld. “Toen ik door mijn werk-
gever bij Amega gevraagd werd om deze overstap 
te maken was ik meteen enthousiast. Ik heb het 
altijd prima naar mijn zin gehad tussen de auto’s, 
maar de liefde voor fietsen is er nog steeds.” Peter 
herkent dit en zegt: “Omdat Groeneveld Fietsen 
een familiebedrijf is, ben ik als het ware tussen de 
fietsen opgegroeid. Toen mijn motorcross carrière 
ten einde kwam was het een logische stap dat ik 
bij mijn vader in de fietsenwinkel ging werken. 
Ook ik heb mijn hart verpand aan fietsen en alles 
wat daarbij komt kijken.”

Tijd voor nieuwe dingen
Ondanks dat Peter Groeneveld zijn werkzaamhe-
den nog steeds met liefde uitvoert, is het voor hem 
nu het juiste moment om met pensioen te gaan. 
Hij licht toe: “Ik heb jarenlang met veel plezier 
in de winkel gewerkt. Ook na de overname van 
Amega en de verbouwing. Toch is er een bepaald 
moment waarop je moet zeggen; ik stop ermee. 
Samen met mijn vrouw Anongsri die ook in de 
winkel werkzaam is, hebben we er goed over na-
gedacht. Het is mooi geweest en tijd voor nieuwe 
dingen en om het wat rustiger aan te gaan doen. 
Ik zal de winkel best wel gaan missen, maar ik 
weet dat ik het in goede handen achterlaat. Het is 
tijd voor nieuw bloed en Leo is een waardige op-
volger.” Glimlachend luistert Leo naar de woor-
den van Peter. “Ik heb er enorm veel zin in en 
ben bij Groeneveld echt in een warm bad terecht 
gekomen. Ik ben heel dankbaar voor de kennis-
overdracht van Peter, dat helpt me enorm. Ik wil 
Peter hier graag voor bedanken net als voor zijn 
jarenlange tomeloze inzet. Samen met het team 
heeft hij al vele klanten fietsplezier bezorgd.”

Zorgeloos	fietsen
Leo geeft aan dat er veel veranderd is sinds hij 
in een fietsenwinkel werkzaam was. Zo hadden 
we nog nooit gehoord van een e-bike. Vergele-
ken met zijn vorige werkzaamheden is er ook 
veel anders. Toch ziet hij ook overeenkomsten. 
“Naast de enorme toename van elektrificatie 
staan bij Groeneveld net als bij Ames aandacht 
en service hoog in het vaandel. We nemen echt 
de tijd voor de klant. Precies als bij een auto is 
het belangrijk om de opties goed te bespreken, 
zodat de klant een fiets kiest die echt bij hem of 
haar past. Daarom hebben we ook verscheidende 
demo-modellen staan, zodat klanten altijd de mo-
gelijkheid hebben om een uitgebreide proefrit te 
maken.” Peter vult hem aan. “Die service zie je 
ook terugkomen als het om onderhoud gaat. Met 
de fietspas kun je altijd terecht als er reparatie of 
onderhoud nodig is. Onze medewerkers zitten al 
jaren in het vak en weten precies wat er nodig is 
om weer snel op de fiets te kunnen stappen.” Hij 
benadrukt het belang van onderhoud. “Om zorge-
loos te kunnen blijven fietsen is het belangrijk om 
je fiets te onderhouden. Je wilt bijvoorbeeld niet 
langs de kant staan omdat je ketting eraf gelopen 
is. Veiligheid staat bij ons voorop.”

Veel te bieden
We vragen de heren waarin Groeneveld Fietsen 
zich weet te onderscheiden. “Omdat wij met Bike 
Totaal en Amega twee sterke organisaties achter 
ons hebben staan, kunnen wij onze klanten veel 
extra’s bieden. Zo kunnen onze klanten vijf jaar 
garantie ontvangen in plaats van twee jaar en 
daarbovenop nog twee jaar gratis onderhoud. 
Verder kun je bij ons terecht voor alle A-merken 
die in de vernieuwde ruime winkel heel overzich-
telijk gepresenteerd worden,” aldus Leo.” Pe-
ter gaat verder: “Daarnaast beschikken we over 
voorraadfietsen die we snel kunnen leveren. Er 
is schaarste door de toegenomen populariteit aan 
e-bikes en de tekorten aan materialen. Gelukkig 
kunnen wij onze klanten direct blij maken.” Peter 
roept klanten dan ook op om niet te lang te wach-
ten als ze dit voorjaar nog willen wegrijden op 
een nieuwe fiets, want op is op!

Tot slot zegt Leo er helemaal klaar voor te zijn 
om de klanten welkom te heten. “Ik zie het als 
mijn opdracht om samen met het gemotiveerde 
team de zaak voort te zetten en eventueel verder 
uit te bouwen zoals de familie Groeneveld dat in 
de voorliggende jaren heeft gedaan.

Uiteraard blijven wij hierbij de klanten op de-
zelfde gemoedelijke wijze bedienen zoals ze dat 
gewend zijn.” n

Leo Lekkerkerker neemt stokje 
over van Peter Groeneveld

Nieuw gezicht voor
Groeneveld Fietsen

Burg. Jansenlaan 12
3331 HN  Zwijndrecht
T 078 612 53 02
E	 info@groeneveldfietsen.nl
I	 www.groeneveldfietsen.nlEen Amega onderneming

Peter Groeneveld (links) en Leo Lekkerkerker
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AIRCO ONDERHOUD
reinigen en desinfecteren vanaf € 139
inclusief geurbehandeling

Service

CONNECT LITE & 
WE CONNECT
altijd verbonden  met jouw auto

Service

FIETSENDRAGER
Thule fi etsendrager v.a. € 379 
 Informeer naar de mogelijkheden

Service

Ontdek alle voordelen en maak direct een afspraak op ames.nl

Aantrekkelijke onderhoudstarieven 
voor uw Audi van 5 jaar en ouder

Audi Lifetime
Service bij Ames

Audi Service
Your journey continues

APK ALL-IN
gratis  bij een onderhoudsbeurt

Service

ECONOMY SERVICE
15% voordeel  op onderhoud

als jouw auto 5 jaar of ouder is

Service

RUITHERSTEL

Service

RUITHERSTEL

Service

MAAK UW AFSPRAAK!

Scan de QR-code of bel ons 
en maak direct een afspraak!

Tel: 088 - 303 33 33
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WINACTIE
Wij geven 5x2 kaarten weg.

Kijk op pagina 10 wat u
daarvoor moet doen. 

Concept van de 
Volkswagen ID. Buzz 
is baanbrekend 
Kleurrijk van binnen en 
van buiten
Dit voorjaar is het eindelijk zover; de 
Volkswagen ID. Buzz is te bewonderen 
in de showroom van Ames Bedrijfswa-
gencentrum in Zwijndrecht. Met de ID. 
Buzz is het gras werkelijk groener om-
dat u kiest voor innovatieve mobiliteit. 
Ontdek bij Ames Bedrijfswagencen-
trum de intelligente assistenten, digitale 
features, connectiviteit, het verrassend 
ruime interieur en natuurlijk z’n duur-
zame karakter.

> Lees verder op pagina 11

2e paasdag open!
Op maandag 18 april

 zijn wij geopend.

Kijk op www.amega.nl/pasen 
welke vestigingen er

open zijn.

Nieuwe modellen

> Lees verder op pagina 18

Kom tot bloei bij Amega 

Classic Car-dag op zaterdag 16 april
Komt u op zaterdag 16 april  Classic Cars  
zoals Volkswagens Kevers, Amescador en 
Karmman Ghia’s bewonderen? U bent van 
harte welkom op het parkeerterrein van Ames 
Zwijndrecht. 

> Lees verder op pagina 20

Ames Škoda Centrum en 
Ames Bedrijfswagencentrum 
vallen in de prijzen

Ames 75 jaar
Ames viert dit jaar dat zij 75 jaar dealer is van 
Volkswagen. Dit heugelijke feit laten wij niet 
ongemerkt voorbijgaan! 

> Lees verder op pagina 4

Lentekriebels
Wordt u ook zo vrolijk van het zon-
netje dat schijnt, de bloemen die 
uitkomen, de vogeltjes die fl uiten, 
een zacht lentebriesje en de groene 
blaadjes en bloesem aan de bomen? 
Het is voorjaar en daar krijgen wij 
lentekriebels van, wat u terugvindt in 
de Paaseditie van deze krant.

Met alles wat groeit en bloeit staat de 
lente symbool voor een nieuw begin. 
En na twee zware jaren die voorna-
melijk in het teken van corona ston-
den, vinden we het tijd voor een op-
timistisch geluid. Uiteraard beseffen 
we dat corona niet volledig verdwe-
nen is. Dat het virus fl ink zijn sporen 
heeft nagelaten en dat de gevolgen 
nog steeds merkbaar zijn. Toch lijkt 
het ergste voorbij en is het nu het mo-
ment om vooruit te kijken.

Dat neemt niet weg dat we onze ogen 
sluiten voor wat er nog meer in de 
wereld aan de hand is en welke con-
sequenties dat heeft. Vol afschuw kij-
ken we naar de oorlog die vreselijke 
gevolgen heeft voor de inwoners van 
Oekraïne. Alhoewel het in schril con-
trast staat met wat er daar gebeurt, 
heeft dat eveneens gevolgen voor de 
rest van de wereld. Denk aan schaar-

ste in voedingsmiddelen, olie en ener-
gie. Binnen onze branche zorgt dat 
voor uitdagingen met betrekking tot 
de productie met langere levertijden 
tot gevolg.

Als directie van de Amega Groep 
stellen we ons daarom verantwoor-
delijk op naar onze medewerkers en 
naar onze klanten. Dat wil zeggen dat 
wij samen met onze medewerkers zo-
veel mogelijk zekerheid willen geven 
aan onze klanten door mee te denken 
in hun mobiliteitsbehoefte. Wij gaan 
altijd voor een passende oplossing en 
zijn als organisatie in staat om waar 
nodig een alternatief te bieden.

Dit heeft in alle voorliggende jaren 
vele loyale klanten aan ons gebonden 
en daar zijn we trots op. Net als op 
onze medewerkers, activiteiten en 
merken die ons het vertrouwen geven 
om positief naar de toekomst te blij-
ven kijken.

Directie 
Amega Groep

Van links naar rechts: Kees Peels, Leen de Koning en Niels ter Brake

Ames is door Volkswagen Bedrijfswa-
gens Nederland uitgeroepen tot Volks-
wagen Bedrijfswagens Sales Dealer 
van het Jaar! De onderscheiding is te 
danken aan de uitstekende verkoopre-
sultaten in 2021 en een hoge klantte-

vredenheid. Het is een prestatie waar 
het team hard voor heeft gewerkt. 
Daarnaast is Ames Škoda Centrum 
voor de vierde keer op rij in de prijzen 
is gevallen. Dit jaar mag zij een jaar 
lang de titel ‘Premium Dealer van het 

Jaar’dragen! Ames bedankt alle mede-
werkers voor hun enorme inzet, maar 
zeker ook alle loyale klanten.

> Lees verder op pagina 4 & 5
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Voor (leerling)  monteurs  hebben  wij  
een  Technisch  Ontwikkel   Programma   
(TOP)   opgezet   waarin   je   wordt  
opgeleid  tot  Eerste  Autotechnicus  /  
Technisch  specialist  die  alles  weet  
van  reparaties,  onderhoud,  multi-me-
dia   systemen   en   diagnoses   stellen.   
Door onze  trainingen  in  combinatie  
met  persoonlijke  begeleiding helpen 
we jou om je diploma te behalen. En na 
je diploma zijn er nog veel meer ontwik-
kelmogelijkheden. Kortom wij hebben 
alles in huis om jou te laten groeien!

> Lees verder op pagina 15

Ames Škoda Centrum en 
Ames Bedrijfswagencentrum 

om positief naar de toekomst te blij-

Voorjaars-
editie

Concept van de 

Een prestatie die verdient om 
in het zonnetje gezet te worden
Na bijna 50 wedstrijduren, 14 dagen en ruim 

4000 wedstrijdkilometers op haar motor kwam 

Mirjam Pol als snelste vrouw over de finish bij 

de Dakar 2022. Een geweldige prestatie! Zij is 

de enige Nederlandse vrouw die op de motor 

in Afrika, Zuid-Amerika en Saoedi-Arabië het 

Dakar-avontuur aanging. 

Dakar 2022 is een rally waar Mirjam met trots 

en een heel goed gevoel op terugkijkt. Mirjam: 

“Ik heb gewoon een hele goede rally gereden, ik 

heb het met het rijden zo naar mijn zin gehad, ik 

heb er echt van genoten. Het is zo fijn als alles 

klopt, dat gevoel van ‘tak-tak-tak’, alles loopt zo-

als het hoort en dat m’n motor doet wat ík wil, op 

het moment dat ík dat van hem vraag!” 

Investering
Deelname aan de zwaarste rally ter wereld en de 

voorafgaande voorbereiding daarop is een be-

hoorlijke investering. Mirjam zegt hierover: “Voor 

mij is de Dakar rally het hoogst haalbare in mijn 

tak van sport. Ik zie het als deelnemen aan de 

Olympische Spelen voor andere sporters. Wel 

met wezenlijke verschillen maar zeker ook met 

overeenkomsten. Zo worden mijn ‘Olympische 

Spelen’ elk jaar georganiseerd in plaats van 

ééns in de vier jaar. Maar ook bij mij staat het 

hele jaar in het teken van dé wedstrijd; ik train, 

sport, werk, eet, slaap en rust voor die twee we-

ken van het jaar.”

Ondersteuning
Naast een fysieke investering, vraagt de deel-

name aan de Dakar rally ook een financiële 

investering. “Financieel is er voor Olympische 

sporters vaak wel een vorm van ondersteuning. 

Daar kan ik niet op terugvallen, maar daarente-

gen prijs ik mij gelukkig met sponsoren die mij 

ondersteunen. Zonder hen is het niet te doen 

om op dit niveau mijn sport te beoefenen, aldus 

Mirjam. Ames is één van de trotse sponsoren die 

Mirjam Pol ondersteunt; een dame met passie, 

inzet en doorzettingsvermogen. En nu ook win-

naar van de Rally Womens Trophy Dakar 2022! 

Mirjam Pol wint 
Rally Womens 
Trophy Dakar 2022

Het Amega nieuws
in geuren en kleuren!

Emile Mulder is als leerling monteur bij Mulder 

begonnen en inmiddels doorgegroeid tot Chef 

Werkplaats. Bent u nieuwsgierig naar Emile zijn 

fantastische verhaal over zijn persoonlijke pro-

ject en zijn ervaring met het Amega toptraject? 

Bekijk dan deze video!

Emile Mulder heeft 
een Peugeot hart

Met de 75 mooiste en meest bijzondere Volkswagen busjes 

van de afgelopen 75 jaar maken we een onvergetelijke rit. 

Op de eindlocatie maken we de mooiste bus van Nederland 

bekend en sluiten we deze mooie dag af met een heerlijke 

barbecue en muziek. Rijdt u op 1 juni 2022 mee met de Bus 

tot Buzz Tour? Schrijf u dan in vóór 6 mei. Scan de QR-code 

voor meer informatie of om in te schrijven.

Heeft u een gave 
Volkswagen Bus?
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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 301
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

€ 51,- KORTINGNu € 9,99

€ 25,- KORTING

GRATIS

25% KORTING € 30,- KORTING € 35,- KORTING

Groot
onderhoud
van € 250,- voor € 199,-*

CODE 0670
Geldig t/m 30-06-2022

*geldig voor personenwagens;
bedrijfswagens van € 290,- voor € 239,-

Aankoop-
check

van € 95,- voor € 60,-

Een auto op het oog via een particulier 
of een autobedrijf? Je wilt natuurlijk niet 

voor verrassingen komen te staan. 
Met onze aankoopcheck controleren 

wij o.a. de volgende onderdelen:

• MOTOR • VERSNELLINGSBAK •
• KOPPELING • ACCU • LEKKAGE •

• SLIJTAGE • STARTMOTOR •
• DYNAMO • 

• ELEKTRISCHE SYSTEMEN •

Zo weet je zeker dat je een goede 
aankoop doet. Je ontvangt na a� oop van 

de check een rapport van ons.

Aan de aankoopcheck kunnen geen
rechten worden ontleend. Het betreft 

slechts een goed bedoeld 
advies en is een momentopname.

CODE 0710 
Geldig t/m 30-06-2022

APK
nu € 9,99*

CODE 0680
Geldig t/m 30-06-2022

*RDW afkeurpunten dienen bij 
Service Only uitgevoerd te worden. 
Anders is de APK € 25,-. APK camper

/taxi busje van € 45,- voor € 25,-.

Klein
onderhoud
van € 150,- voor € 125,-*

CODE 0690
Geldig t/m 30-06-2022

*bedrijfswagens van € 190,- voor € 165,-

GRATIS
check

Zomer - accu 
airco

CODE 0840
Geldig t/m 30-06-2022

Ruiten-
wissers
25% korting

CODE 0890 
Geldig t/m 30-06-2022

Airco-
onderhoud

€ 30,- Korting

CODE 0720
Geldig t/m 30-06-2022
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AANBIEDING 3 AANBIEDING 7AANBIEDING 1

AANBIEDING 4

AANBIEDING 2

AANBIEDING 5 AANBIEDING 6

Incl. 

GRATIS APK

MAAK DIRECT
EEN AFSPRAAK!

Lentedeals 2022

APK Onderhoud Banden Reparatie


