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

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

IONIQ 5.
Let Hyundai power your world.

Ga naar H-Point 
voor een proefrit.

Gecombineerd verbruik: 16,7 - 19,1 (kWh/100 km) / 5,2 - 6 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De 
vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere 
variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een 
eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. 
Afgebeeld model en kleur kunnen afwijken van standaarduitvoering en beschikbare productiekleur. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Adembenemend mooi en verbazingwekkend geavanceerd: de IONIQ 5. Een aerodynamisch en uitgesproken design
gecombineerd met verbeterde range. Ultrasnel laden tot 100 kilometer in slechts 5 minuten. En met een actieradius
tot 507 km is geen afstand te ver. Bovendien voorzien van Hyundai SmartSense; een geavanceerd pakket aan actieve
veiligheids- en rijassistentiesystemen. Onderweg je laptop opladen? Dat kan met de innovatieve Vehicle to Load-technologie.
Ervaar de IONIQ 5 zelf en maak een proefrit.

“Sinds 2017 werk ik met veel plezier bij H-Point. 
Eerst bij de vestiging in Dordrecht en sinds mei 2021 
bij H-Point Gorinchem dat gelegen is aan de Van 
Hogendorpweg 6. Vanaf het begin al ben ik trots 
om met het merk Hyundai te werken. Zo is het merk 
erg vooruitstrevend. Niet alleen de designs zijn 
revolutionair, maar ook de gebruikte innovatieve 
technieken. Stuk voor stuk sterke en betrouwbare 
auto’s waarin je gezien wilt worden. Daarnaast 
hanteert Hyundai ook nog eens een langdurige 
garantieperiode op de verschillende modellen.“

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID 
Of een klant nu een gloednieuwe elektrische 
Hyundai wil aanschaffen, een Hyundai occasion 
zoekt of juist service of onderhoud aan de auto nodig 
heeft, de ervaren en vertrouwde medewerkers 
van H-Point staan altijd klaar. Marc licht toe hoe 
H-Point haar klant optimaal kan bedienen. “Wij 

hebben alle specialistische kennis en kunde in huis. 
En als lokale dealer, zijn wij persoonlijk betrokken 
bij onze klanten en ervaren zij ons als één team. 
Dit komt mede doordat de collega’s ook naar 
elkaar betrokken zijn. Dat is niet alleen goed voor 
de medewerkers, maar dat straalt ook weer af op 
onze klanten. We doen er alles aan om de klant 
op nummer één te zetten. Niet voor niets hanteert 
H-Point net als de rest van de Amega bedrijven de 
zeven basiswaarden die in het teken staan van ‘de 
klant is koning’,” legt Marc uit.

AMEGA GROEP 
We vragen Marc of hij meer kan vertellen over hoe 
klanten kunnen profiteren van de voordelen die 
H-Point als onderdeel van Amega Groep biedt. Hij 
antwoordt: “Amega bundelt meerdere bedrijven 
die actief zijn in de automotive branche in Zuid-
Holland-Zuid. Amega is de moedermaatschappij 

van onder andere diverse dealerschappen, 
Service Only, enkele schadebedrijven en PSB 
Bedrijfswageninrichting. Vanwege de grootte van 
de organisatie is er sprake van schaalvoordeel dat 
voor onze klanten niet alleen een concurrerende 
prijsstelling oplevert, maar ook zekerheid en 
continuïteit.” En er is meer, bijvoorbeeld als het 
gaat om de huidige levertijden. “Wij maken 
optimaal gebruik van de beschikbare auto’s 
vanuit ons netwerk om de klant zo snel mogelijk 
een nieuwe auto te leveren. Of anders bieden wij 
altijd een alternatief. Door de combinatie van de 
grootte van het moederconcern Amega met het 
persoonlijke karakter van H-Point, krijgt de klant 
altijd het beste van twee werelden,” zegt Marc tot 
besluit.

Hyundai werkt er hard aan om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn.

Bij Hyundai-dealer H-Point krijgt
de klant het beste van twee werelden 

H-Point Gorinchem, officiële merkdealer van Hyundai, staat aan de ene kant bekend als lokaal bedrijf 
waarbij klanten nog echt koning zijn. Tegelijkertijd kunnen relaties ook genieten van de synergie-
voordelen die het bedrijf als onderdeel van Amega Groep kan bieden. We gaan hierover in gesprek 
met Marc Ouwehand, vestigingsmanager van H-Point. Hij vertelt onder andere over de voordelen die 
H-Point haar klanten geeft van het vooruitstrevende Zuid-Koreaanse automerk. 

LOKAAL BETROKKEN
Niet alleen is H-Point betrokken bij haar klanten 
en medewerkers, ook is zij maatschappelijk 
actief in de regio. Maatschappelijk betrokken 
ondernemen is voor H-Point vanzelfsprekend. 
Zo sponsort zij de voetbalclub ASV Arkel en 
ondersteunt zij diverse lokale initiatieven zoals 
het timmerdorp Gorinchem.


