
We spraken met Eric Berkhof, algemeen 
directeur Van Mossel Automotive Groep 
en Chris Visscher, samen met Marc en 
Peter van Kerkhof oprichter en 
aandeelhouder van de VKV Groep.

Wat maakt de Van Mossel Automotive Groep 
een goede partij voor de VKV Groep?
Chris Visscher - Dat volgt uit onze  toe-
komstvisie. Met dank aan onze klanten en 
medewerkers is de VKV Groep één van de 
meest succesvolle Renault-Nissan Alliantie 
dealers van Nederland en voert de merken 

Renault, Dacia, Nissan en INFINITI. Deze joint 
venture komt dan ook voort uit onze wens 
om ook in de toekomst de potentie van onze 
organisatie volledig te benutten. Alle middelen 
en faciliteiten van de Van Mossel Automotive 
Groep kunnen we hiervoor gebruiken, wat 
er voor zorgt dat we nog grotere stappen 
vooruit kunnen zetten. Naast het feit dan de 
Van Mossel Automotive Groep een totaal 
leverancier in mobiliteit is, hebben we samen 
met Van Mossel een enorm innovatie budget. 
Innovatie en hoe we voortdurend kunnen 
blijven inspelen op de behoeften van de klant 

De VKV Groep heeft de krachten 
 gebundeld met de Van Mossel  
Automotive Groep en gaat verder  
onder de nieuwe naam Van Mossel 
VKV. Deze feestelijke gebeurtenis werd 
afgetrapt met Celebration Editions, 
speciale actiemodellen van onze 
vier modellen met duizenden euro’s 
voordeel. Daarnaast zijn er tijdens 
de  Celebration actie fantastische 
prijzen te winnen met de ‘Kraak de 
kluis’ actie.  Klanten van Van Mossel 
VKV kunnen met een persoonlijke 
wincode naar de showroom komen 
om kans te maken op o.a. werk-
plaatstegoed,  accessoirecheques en 
 brandstof passen.  
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VKV GROEP IS 
VAN MOSSEL VKV

Eind 2018 maakten we bekend dat de 
Van Mossel Automotive Groep en de VKV 
Groep de krachten gingen bundelen in 
een joint venture waarbij Van Mossel een 
belang van 50% neemt in de VKV Groep. 
Begin 2019 werd de samenwerking 
goedgekeurd door de Autoriteit 
Consument en Markt en werd het 
startschot gegeven om invulling te gaan 
geven aan deze mooie samenwerking. 
Maar wat betekent deze joint venture 
voor beide bedrijven en uiteraard, wat 
betekent dit voor u als klant?  

zal ons gezamenlijke succes bepalen, daarom 
ligt de echte kracht van deze joint venture in 
het vermogen om relevant te zijn voor onze 
klanten.

Wat was de motivatie voor Van Mossel 
Automotive Groep om de samenwerking aan 
te gaan met de VKV Groep?
Eric Berkhof - Met het nemen van een belang 
in de VKV Groep is onze strategie voor 
Nederland bijna volledig uitgerold. 

Lees verder op pagina 2 >

KLANTEN KRAKEN 
DE KLUIS TIJDENS 
CELEBRATION ACTIE

De Celebration actie loopt nog tot en met 30 juni 
aanstaande. Kom dus snel naar één van onze  
Van Mossel VKV showrooms en wie weet kraakt u 
de kluis! Geen code ontvangen? Vul uw gegevens 
in op vanmosselvkv.nl/celebration-editions en 
ontvang uw persoonlijke wincode.
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VESTIGING TIEL COMPLEET VERNIEUWD

Op het moment dat deze krant uitkomt, is het 
eerste half jaar van 2019 alweer bijna voorbij. 
Een half jaar dat vooral in het teken stond van 
samenwerking en vernieuwing. Het jaar begon 
natuurlijk met de uitrol van een grote samen-
werking, de joint venture met de Van Mossel 
Automotive Groep en de intro ductie van onze 
nieuwe naam, Van Mossel VKV. Om dit te vie-
ren hebben we de feestelijke  Celebration  actie 
waarbij u profiteert van extra veel voordeel op 
onze  modellen, maar ook kans maakt op leuke 
 prijzen door mee te doen met de ‘Kraak de 
kluis’ actie. Heeft u al een gokje gewaagd? 

Vernieuwing is, naast onze nieuwe naam, ook 
terug te zien in onze panden. Veel van onze 
vestigingen zijn al gemoderniseerd en dit jaar 
was de vestiging in Tiel aan de beurt.   
Een grote verbouwing, waarbij iedereen 
hard heeft samengewerkt om de dagelijkse 
werkzaamheden zo goed mogelijk door te 
laten gaan. De komende maanden wor   den de 
puntjes op de ‘i’ gezet, maar het resultaat is 
nu al verbluffend.  

Uiteraard vind er ook vernieuwing plaats in ons 
productaanbod. Zo heeft Renault een nieuwe 
Twingo geïntroduceerd en volgt deze zomer 
de nieuwe Clio. In het  bedrijfswagensegment 
 worden de Renault Trafic en de Master ver-
nieuwd. Bij Nissan wordt de 100% elektrische 
Nissan LEAF leverbaar met een grotere batte-
rijcapaciteit (62 kWh). Een belangrijke ontwik-
keling, want hierdoor neemt de actieradius toe 
en zal elektrisch rijden voor nog meer mensen 
een interessant alternatief worden.  
 
 
 

VAN MOSSEL VKV GAAT STAP VERDER OP HET GEBIED VAN  
DUURZAAM ONDERNEMEN
Van Mossel VKV is sinds 2013 een officieel 
Erkend Duurzaam autobedrijf en heeft het 
certificaat ook voor 2019 weer weten te 
behalen. Dit jaar gaat het bedrijf een stap 
verder en heeft voor alle vestigingen het 
predicaat Erkend Duurzaam Plus weten te 
behalen. Het certificaat Erkend Duurzaam 
wordt uitgereikt door het Instituut voor 
Duurzame Mobiliteit (IvDM) en is het 
bewijs dat de Van Mossel VKV in alle 
facetten van de bedrijfsvoering duurzame 
verbeteringen heeft doorgevoerd. 

Erkend Duurzaam Plus heeft alle  elementen 
van Erkend Duurzaam Basis, maar richt 
daarnaast de aandacht op het terug dringen 
van energie –en afvalstromen. Om de m ilieu -
belasting van het bedrijf te verminderen en 
tegelijkertijd ook kosten te beheersen en te 
besparen. Met de Erkend Duurzaam Plus 
 certificering voldoet het bedrijf daarmee aan 
de Europese wetgeving over energie  besparen, 
het Energy Efficiency Directive (EED).

 “Wij hebben maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering 
verankerd. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld 
onze afvalstoffen op een milieuvriendelijke 
wijze afvoeren en ook onze leveranciers 

WERKEN BIJ VAN MOSSEL VKV 
Als sportiefste dealer van 
 Nederland werken we hard om 
onze ambities te realiseren. 
Daarbij is iedere collega van 
belang. Wij zijn er namelijk van 
overtuigd dat onze mensen 
het verschil maken. Samen 
 verbeteren is ons gezamenlijke 
doel, dat we willen vervullen 
door actief te luisteren en 
vragen. Dit doen we met een 
houding die zich laat kenmerken 
door gedrevenheid, oprechtheid 
en lef. De basis van dit alles, dat 
is de VKV’er zelf.

Werken bij Van Mossel VKV 
 betekent dat we veel van je  verwachten; jij herkent je namelijk in ons gezamenlijk doel en 
weet dit te vertalen naar je  dagelijkse werk. Maar daar krijg jij ook veel voor terug!  Waardering, 
 gezelligheid, ontwikkelkansen, ruimte voor initiatief en niet in de laatste plaats: hele leuke 
 collega’s. Hard en prettig werken gaan hier hand in hand, want als wij jou in je kracht zetten, 
maak jij het verschil. 

Service adviseurs, verkoopadviseurs en automonteurs. Het zijn enkele van de vele belangrijke 
posities binnen de Automotive en dus ook bij Van Mossel VKV. 

Wil jij deel uitmaken van onze dynamische organisatie? Neem dan snel een kijkje bij onze actuele 
vacatures via werkenbijvanmosselvkv.nl. Wellicht vind jij de vacature waar je nu net naar op zoek 
bent! Ook als dit niet het geval is ontvangen wij graag een open sollicitatie. Van Mossel VKV is 
namelijk altijd op zoek naar talent en wil graag kennismaken met potentiële toppers voor een 
toekomstige samenwerking.

toetsen op duurzaamheid.” - Peter van 
Kerkhof (Facilitair directeur Van Mossel VKV).

Ook als werkgever heeft Van Mossel VKV 
de zaken op orde. Duurzaam betekent in 
dat opzicht dat er aandacht is voor het 
welzijn van de medewerkers door goede 
 arbeids omstandigheden en toekomst-
perspectieven te bieden. Buiten het bedrijf  
neemt  Van Mossel VKV haar maatschappelijke 
verantwoor delijkheid door de sponsoring van 
diverse goede doelen en (lokale) initiatieven.

“Na een aantal jaren het certificaat Erkend 
Duurzaam Basis ruim te hebben behaald, 
hebben we dit jaar gekozen om te gaan 
voor het Erkend Duurzaam Plus certificaat. 
We zijn er trots op dat onze inzet op het  
gebied van duurzaam ondernemen zijn 
vruchten  afwerpt.” – Jeanine van Witzenburg 
(Projectleider Duurzaam  ondernemen 
Van Mossel VKV).

Erkend Duurzaam is hét duurzaamheids-
programma van de mobiliteitsbranche 
dat wordt uitgevoerd door het Instituut 
voor  Duurzame Mobiliteit. Het IvDM is een 
stichting van de brancheorganisaties: 
BOVAG, FOCWA, RAI Vereniging en Stiba.

Wanneer deze krant op de deurmat valt 
is het juni en is de zomer officieel 
be               gonnen. Tijd voor wat tips en tricks om 
aan te denken.

 Frisse lucht
Bij het maken van een afspraak voor 
onderhoud aan uw auto wordt regelmatig 
geadviseerd om ook het interieurfilter te 
vervangen. Dit filter wordt ook wel eens een 
pollenfilter genoemd. Het interieurfilter zuivert 
de lucht die via de ventilatieopeningen de 
auto binnenkomt. Het filter zuivert dus de 
lucht die u en uw passagiers inademen.  
Er zijn twee soorten interieurfilters. De eerste 
bestaat uit een microvezelvlies dat stof, vuil 
en pollen uit de lucht filtert. De tweede soort 
is een actieve-kool interieurfilter en houdt 
tevens gasvormige schadelijke stoffen tegen, 
zoals koolwaterstofverbindingen en ozon.  
Wanneer het filter vervangen moet worden, 
hangt af van welk merk en model u rijdt. 
Maar over het algemeen adviseren we het 
interieurfilter bij iedere onderhoudsbeurt te 
vervangen. Onze service adviseurs kun-
nen u goed adviseren wat voor uw auto 
voorgeschreven is. 

 Navigatie update
Gaat u van de zomer met de auto op vakantie? 
Dan is het fijn als uw navigatiesysteem altijd 
de juiste route aangeeft. Voorkom irritaties 
onderweg en update het navigatiesysteem 
op tijd. Wacht hier niet mee tot de dag van 
vertrek. Komt u er niet uit met de update van 
uw navigatiesysteem? Neem dan contact op 
met één van onze service adviseurs aan de 
receptie. Zij helpen u graag op weg. 

 Ga veilig op weg
Niet alleen in winterse omstandigheden moet 
u denken aan de veiligheid van uw auto. 
Ook in de zomer is het van belang om uw 
auto te laten checken op een aantal vitale 
onderdelen, zoals banden, ruitenwissers, 
remmen en de vloeistoffen.  

Bij Van Mossel VKV kunt u al vanaf € 9,95 
een zomercheck laten uitvoeren, waarbij 
de auto op 10 punten gecontroleerd 
wordt. Heeft u een My Renault+pas of 
een Nissan+Card dan is de zomercheck 
geheel gratis! 

 Regel pechhulp
We gaan er niet van uit dat het gebeurt, 
maar wees voorbereid op pech onderweg. 
Ook in het buitenland! De collega’s aan 
de receptie kunnen u alles vertellen over 
de Renault Route Service+, Dacia Route 
Service+ of Nissan Assistance. Vergeet 
ook niet om de telefoonnummers van deze 
pechhulpdiensten op te slaan in uw auto 
of telefoon. Zo bent u goed voorbereid, 
mocht u onverhoopt toch met pech langs 
de Route de Soleil komt te staan. 

  Controleer wat u (verplicht!) mee 
moet nemen

Wist u dat het in het sommige landen 
verplicht is een EHBO doos, brand-
blusser, lampensetje of een alcoholtester 
aan boord te hebben? Denk ook aan 
eventuele vignetten. Stel uzelf dus op 
de hoogte van de wet- en regelgeving 
van uw vakantieland. Onze Van Mossel 
VKV vestigingen hebben veel van deze 
spullen op voorraad of kunnen deze voor 
u bestellen. 

  Voorkom stress en plan tijdig uw 
werkplaatsafspraak

Helemaal zonder stress de auto inpakken 
en op vakantie gaan, is meestal lastig. 
Maar bespaar uzelf onnodige stress en 
plan op tijd een werkplaatsafspraak in 
voor bijvoorbeeld een zomercheck of de 
montage van een trekhaak of dakkoffer. 
Wacht hier niet mee tot de week van 
vertrek met het risico dat de planning 
vol zit. Een afspraak kunt u gemakkelijk 
online inplannen via www.vanmosselvkv.nl/
werkplaatsafspraak.

ZOMERTIPS - GENIETEN 
ZONDER AUTO STRESS

VAN MOSSEL VKV ZOEKT
 Eerste Autotechnicus

 Aflevermonteur

 Chef Werkplaats

 Magazijnmedewerker 

 Verkoopadviseur

 Service adviseur

Het kan de klanten van Van  Mossel VKV 
Tiel niet zijn ontgaan, maar de  vestiging 
wordt flink verbouwd. Vanaf nu zal de 
vestiging volledig de nieuwe merkidenti-
teit van Renault, Dacia en Nissan 
 representeren.

De aanpassing van de Tielse vestiging is 
één van de grotere verbouwingen binnen 
Van Mossel VKV. Doordat de vestiging 
 gewoon geopend blijft tijdens de  verbouwing, 
is er gekozen om de verbouwing in fases uit 
te voeren.  

Eind 2018 is gestart met de  verbouwing 
van de Renault en Dacia showrooms. 
Deze zijn voorzien van een nieuwe gevel 
met automatische entreedeuren. Binnen 
hebben zowel de showroom als de recep-
tie een modern en open design gekregen 
die volledig voldoen aan de nieuwe mer-
kidentiteit. In het midden van het pand, 
tussen de Renault en Nissan showroom, 
zijn 4 nieuwe toiletten gerealiseerd.

Aan het begin van dit jaar verschoof de 
verbouwing naar de Nissan showroom. 

Ook deze showroom is volgens de nieuwste 
stijl van Nissan vormgegeven, inclusief de 
‘Drive’, een overkapping met LED plafond 
waar het nieuwste model van Nissan  getoond 
kan worden. De nieuwe Nissan entree is 
iets verplaatst ten opzichte van de oude 
entree en is ook voorzien van  automatische 
deuren. De nieuwe entree is voorzien 
van het herkenbare grote Nissan logo. 

Aankomende maanden worden gebruikt om 
de puntjes op de ‘i’ te zetten en zal ook de 
occasionshowroom worden gemoderniseerd. 
Er volgen werkzaamheden aan de gevel, 
plafond en de tegelvloer.  

De verwachting is dat na de zomer de 
 verbouwing zowel binnen als buiten volledig 
afgerond is. Uiteraard houden we u hiervan 
op hoogte via onze website en Social Media 
kanalen. Klanten van de vestiging in Tiel zullen 
we  uiteraard op de hoogte houden van de  
officiële (her)opening van het vernieuwde pand. 

Later dit jaar verwachten we bij Nissan een 
update van de JUKE en in het bedrijfswagen-
segment de NV250. Dit wordt de opvolger van 
de  succesvolle Nissan NV200. 

Door een nieuwe samenwerking met het 
 Rotterdamse SHH Productions kunt u  
Van Mossel VKV nu trouwens ook op tv 
voorbij zien komen. Zo hebben we een 
 bijdrage   geleverd aan televisieprogramma’s  
als ‘Clubliefde’ en ‘Later als ik groot ben’ en  
‘Ik BBQ voor jou’. De eerste twee program-
ma’s worden gepresenteerd door Jochem 
van Gelder, al jaar en dag klant bij Van Mossel 
VKV. Ook zijn we een sportieve samenwerking 
aangegaan met twee ex topsporters, Fatima 
Moreira de Melo en Raemon Sluiter. Net als 
onze samenwerking met Sparta Rotterdam 
een mooie match met Van Mossel VKV als 
sportiefste autodealer van Nederland. 

Over sportiviteit gesproken… Van Mossel 
VKV is dit jaar voor het eerst partner van de 
 Harbour Run in Rotterdam, doet u ook mee 
aan deze sportieve obstacle run?

Bas Bijl
Directeur Sales Van Mossel VKV

SAMENWERKING EN 
VERNIEUWING

Vervolg van pagina 1 > VKV groep wordt 
Van Mossel VKV 

Het gebied overlapt nauwelijks dat van onze 
andere merken en daarnaast misten we nog 
de Renault-Nissan Alliance, echt één van de 
aller grootste autofabrikanten ter wereld, in ons 
portfolio. En een belangrijke bijkomstigheid 
is dat de VKV Groep een erg mooi en 
innovatief bedrijf is, financieel sterk en een zeer 
gemotiveerde club medewerkers heeft.

Wat gaan de klanten van Van Mossel VKV zien 
van de samenwerking?
Chris Visscher - Natuurlijk in eerste instantie 
de naamsverandering. VKV Groep is een 
mooi merk, waar we jarenlang zorgvuldig aan 
hebben gebouwd en dat door alle VKV’ers een 
warm hart wordt toegedragen. Een bundeling 
met de naam Van Mossel voegt daar een 
extra dimensie aan toe, we zijn dan ook echt 
trots op onze nieuwe naam: Van Mossel VKV. 
Maar nog veel belangrijker, klanten gaan ook 
de voordelen zien en merken die deze joint 
venture gaat brengen.

Welke voordelen biedt deze samenwerking 
voor de klanten van de Van Mossel VKV?
Eric Berkhof - Van Mossel Automotive Groep is 
een organisatie die alle facetten van mobiliteit 
in huis heeft. En dat gaat u merken in de 
showrooms en werkplaatsen van Van Mossel 
VKV. De klant kan nu terecht voor aankoop, 
onderhoud en schadeherstel van 24 merken. 
Daarbij is Van Mossel één van de grootste 
leasemaatschappijen in de Benelux, waardoor 
u kunt profiteren van de beste privé en 
zakelijke leasetarieven. Van Mossel is tevens 
de grootste aanbieder van occasions en biedt 
de groep diverse diensten onder één dak 
zoals verzekeringen, financieringen, signing, 
in-en ombouw, carrosserie en autoverhuur. 
Dit totaalpakket zorgt ervoor dat we iedere 
wens op het gebied van mobiliteit en alles 
daaromheen efficiënt en tegen de beste prijs 
voor u als klant kunnen invullen.

En dat merkt u in onze showroom én in onze 
werkplaats! U kunt nu bij ons terecht voor 
aankoop & onderhoud en schadeherstel 
van 24 merken en de beste privé & zakelijke 
leasetarieven.

Bekijk onze actuele vacatures op onze website werkenbijvanmosselvkv.nl
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IS UW AUTO TOE AAN EEN 
NIEUWE DISTRIBUTIERIEM?

VAN MOSSEL VKV 
FELICITEERT SPARTA 
ROTTERDAM

VAN MOSSEL VKV DOET ZAKEN 
OP Z’N SPARTAANS
De VKV Groep, de Renault dealer van Sparta Rotterdam, heeft de krachten  
ge b  undeld met de Van Mossel Automotive Groep. Met de nieuwe naam Van Mossel 
VKV wordt het beste van twee werelden verenigd en wordt de samenwerking met 
Sparta voortgezet. Pieter Kroos, Directeur fleetsales bij Van Mossel VKV gaf een 
interview dat onlangs in het club             mag  a zine Kasteelzaken verscheen.

Als je jezelf “De Sportiefste Dealer Van 
 Nederland” wilt noemen, of zoals dat in deze 
tijd door het leven gaat #DSDVN, dan leg je 
nogal wat druk op jezelf als bedrijf. Tuurlijk,  
erg actief zijn in de sport helpt een hoop.   
Zoals onder andere ondersteuning van de 
mooie voetbalclub Sparta en raceteam 
Certainty Racing (zal denk ik een zekerheid 
geweest zijn ;) ) en vele lokale sportclubs en 
verenigingen. Dan ben je als Van Mossel VKV, 
om een beetje in de terminologie te blijven, al 
een aardig stuk op weg. 

En nu dus ook nog een samenwerking met 
 Fatima Moreira de Melo en mij, Raemon  Sluiter. 
Ik denk dat we, als ik even voor ons samen 
kan spreken, niet meer zo hoog  zouden sco-
ren op de lijst van sportieve  koppels wanneer 
je onze sporturen in de week bij elkaar optelt. 
Maar ik durf best te zeggen dat wij onze rem-
sporen in de sport in een ver verleden wel ver-
diend hebben. Wat dat  betreft is het misschien 
toch niet zo gek dat Van Mossel VKV en wij bij 
elkaar kwamen!

Maar sportief staat voor zoveel meer dan 
 racen op het circuit, tegen een balletje  meppen 
op de baan of met je hockeystick over het veld 
sprinten. Sportief staat voor mij nog meer  
voor respectvolle, nette omgang met elkaar.  
Dat je je een beetje in elkaar inleeft. Dat je er 
het beste van probeert te maken, ook wanneer 
het even tegenzit.  

DISTRIBUTIERIEM ACTIE 
VOOR RENAULT TWINGO
Is uw Renault Twingo zes jaar of 
ouder? Dan profiteert u nu van 10% 
korting! Bij Van Mossel VKV bieden 
we de laagste prijsgarantie en maken 
we altijd ge bruik van originele Renault 
Twingo onderdelen. Bij het preventief 
vervangen van de distributieriem 
voorkomt u problemen én heeft u 
weer vijf jaar garantie op uw nieuwe 
distributieriem. Benieuwd naar de 
beste deal voor uw Renault Twingo? 
Neem dan contact met ons op voor 
een geheel vrijblijvende offerte.

VAN MOSSEL VKV GAAT 
SPORTIEVE SAMENWERKING 
AAN MET FATIMA MOREIRA DE 
MELO EN RAEMON SLUITER

UIT DE PEN VAN…. RAEMON SLUITER

Van Mossel VKV zette in april een 
hand   tekening onder een samenwerking 
met het duo Fatima Moreira de Melo en 
Raemon Sluiter. Als ex-topsporters zijn 
zij een perfecte match met Van Mossel 
VKV, de sportiefste autodealer van 
Nederland.

Fatima en Raemon
Fatima speelde hockey op het hoogste 
niveau met maar liefst 257 officiële interlands 
en 35 doelpunten voor de Nederlandse 
hockey ploeg. Ze nam driemaal deel aan de 
Olympische Spelen en in 2008 veroverde 
ze met het Nederlands dameshockeyteam 
de gouden medaille in Peking. Raemon is 
ex- professioneel tennisspeler en speelde 
diverse grote toernooien zoals de Davis Cup 
en Wimbledon. Momenteel is Raemon coach 
van tennis speelster Kiki Bertens. 

Het sportieve duo gaat rijden in twee 
prachtige modellen van Van Mossel VKV. 
Fatima stapt achter het stuur van een Nissan 

Micra Tekna en Raemon neemt plaats in 
een Renault Talisman Intens. Fatima en 
Raemon zullen zich op diverse manieren via 
Social Media en events gaan inzetten om het 
sportieve karakter van Van Mossel VKV uit te 
dragen en te vergroten.

Sportiefste autodealer van Nederland
De samenwerking met Fatima en Raemon 
sluit volledig aan bij de visie van de grootste 
Renault en Nissan dealer in Nederland.  
Van Mossel VKV staat namelijk bekend als de 
sportiefste dealer van Nederland met een 
eigen Renault Sport Experience Center en 
Nissan High Performance Center. Daarnaast 
is sportiviteit en talentontwikkeling dé rode 
draad in het sponsorbeleid van Van Mossel 
VKV. Op lokaal niveau maakt het bedrijf 
een duidelijke keuze voor sportiviteit en 
ondersteunt diverse sportclubs en sport 
evenementen. Marketing manager Oscar 
van Geffen van Van Mossel VKV: “De match 
tussen ons en dit sportieve duo is een 
logische als je kijkt naar eerdere en  

De VKV Groep heeft een lange historie 
met Sparta, vertelt directeur Pieter Kroos. 
“Renault is de afgelopen vijf jaar de huisdealer 
van de club, maar de band tussen VKV en 
Sparta gaat veel verder terug. We zijn er even 
tussenuit geweest, maar eigenlijk hebben we 
elkaar in al die jaren nooit losgelaten.”

De VKV Groep ontstond in 2001 uit een fusie 
tussen Autobedrijf Van Kerkhof uit Wijk bij
Duurstede en Autobedrijf Visscher uit Tiel. 
“We zijn als bedrijf dealer van de merken
Renault, Dacia, Nissan en INFINITI”, vertelt 
Kroos. “We hebben veertien vestigingen in het 
land waarvan onder meer drie in Rotterdam. 
Sinds de fusie in 2001 zijn we hard gegroeid. 
We combineren het dealership van onze 
merken met een werkplaats. In totaal werken 
er bij ons 270 werknemers. We behoren tot 
de drie grootste Renault-dealers van het land, 
voor Nissan zijn wij zelfs de grootste.”
Voor de Van Mossel Automotive Groep was 
de VKV Groep een aantrekkelijke partner
om een joint venture mee aan te gaan.  
“Om in deze regio nog meer vaste voet aan 
de grond te krijgen”, reageert Lars de Vreij, 
commercieel directeur van Van Mossel
Autolease. Het van oorsprong Waalwijkse 
bedrijf is actief in drie takken van ‘sport’, zoals 
De Vreij het noemt. “Een automobielbedrijf, 
een autoschadeherstelbedrijf en de 
autoleasetak. Daarnaast leveren we nog 
aanverwante diensten, op financieel gebied 
en we hebben een carrosseriebedrijf.”

Qua autolease liggen er volgens De Vreij 
grote kansen bij de innige samenwerking 
die tot stand is ge komen. “We krijgen 
toegang tot de lokale en regionale markt 
via   
Van Mossel VKV, hiervoor werkten we 
weliswaar al samen, maar dat was op 
basis van vrijblijvendheid”, legt De Vreij 
uit. “Van Mossel VKV verkocht auto’s, 
maar begaf zich niet op het pad van 
autolease. Nu zitten we als één bedrijf 
aan tafel bij de klant”, schetst hij het 
grote voordeel. “Die klant heeft op zijn 
beurt weer één aanspreekpunt.”

De Van Mossel Automotive Groep is 
het grootste automobielbedrijf van 
Nederland. Er werken, inclusief de 
270 werknemers van Van Mossel VKV, 
vijfentwintighonderd mensen. “We zijn 
niet alleen het grootste, maar ook sterkst 
groeiende automobielbedrijf van Nederland. 
We hebben de ambitie om onze vleugels uit 
te slaan in Europa.”

De zakelijke markt is volop in beweging door 
het aanbod van elektrische auto’s. Waar de 
particuliere automobilist een nog afwachtende 
houding aanneemt, ziet Kroos zakelijke rijders 
sneller kiezen voor een elektrische auto. 
“Als je kijkt naar de bijtelling is de keuze snel 
gemaakt. We hebben bovendien een mooi 
aanbod aan auto’s, zowel bij Renault, Dacia, 
Nissan als INFINITI.”

In de toekomstvisie van Van Mossel VKV past 
ook de sponsoring van Sparta. “Het imago 
van deze club past heel goed bij de uitstraling 
van ons gezamenlijke bedrijf”, zegt Kroos. 
“Sparta is een no-nonsense club. In een 
bedrijfstak die neigt naar onrust is deze club 
een baken van rust. Sparta heeft een plan.” 
“De uitstraling is voor ons heel belangrijk. 
Niveau speelt daarbij geen enkele rol.  
De betrokkenheid is niet groter of kleiner  
als Sparta in de eredivisie zou spelen. 
Natuurlijk is het makkelijker om gasten uit te 
nodigen voor Sparta-PSV op zondagmiddag 
dan op vrijdag Sparta-Helmond Sport.  

Vragen over zakelijke mobiliteit? 

Bel het team Van Mossel VKV 
zakelijke markt 088-463 46 90. 

Een bezoek aan de werkplaats voor onderhoud, APK en bandenwissel komt met enige 
regelmaat voor. Een afspraak voor de vervanging van de distributieriem komt echter 
maar om de vijf à zes jaar voor (misschien eerder wanneer u veel kilometers rijdt). Maar 
waarom is het ook alweer belangrijk om de distributieriem van uw auto te laten 
 vervangen?

De distributieriem slijt niet alleen door het aantal kilometers, maar ook door ouderdom. Denk hier-
bij aan slijtage door uitdroging van de distributieriem of slijtage door veelvuldig filerijden, gepaard 
met lage toeren en veel optrekken. In de meeste gevallen is voorschrift van de importeur om de 
distributieriem eens per 120.000 - 150.000 km of iedere vijf of zes jaar te vervangen (afhankelijk 
van welk merk en model u rijdt). Breekt de distributieriem? Dan is ernstige  motorschade vaak het 
gevolg. Voorkom dit en laat de distributieriem preventief vervang en. Dit is een nauwkeurige klus, 
waar een specialist voor nodig is. Onze monteurs  gebruiken hiervoor speciaal gereedschap om 
de distributieriem volgens fabrieksvoor schriften perfect af te stellen. 

Hoe kunt u zelf controleren of de distributieriem aan vervanging toe is?
In uw onderhoudsboekje van uw auto staat de laatste vervangingsdatum. Is deze niet ingevuld? 
Kijk dan op de sticker onder de motorkap met daarop de laatste datum of  kilometrage waarop 
de distributieriem vervang en is. Kunt u geen sticker vinden of twijfelt u over het moment wanneer 
uw  distributieriem vervangen dient te worden? Neem dan contact met ons op, zodat wij het, aan 
de hand van uw kenteken kunnen controleren wanneer uw distributieriem aan vervanging toe is.

Dat je volgens bepaalde ongeschreven regels 
met elkaar omgaat. En dat is vanaf het eerste 
moment zeer prettig geweest met de  heren 
en  dames van Van  Mossel VKV. Het  slijmerige 
 verkooppraatje staat hier om de hoek te 
gluren, ik weet het. Maar ik had het niet uit 
m’n vingers gekregen als het niet waar was. 
Een Renault Talisman  mogen rijden waardoor 
je je  constant waant in de  Business Class van 
een goed  vliegtuig helpt weliswaar ook, maar 
de mensen die me een beetje kennen  weten 
dat ik zo niet in elkaar steek. De mensen die 
me niet kennen moeten me dan maar op 
m’n  bruine ogen geloven. In een tijd waarin 
alles sneller lijkt te gaan (die Talisman ook, 
daar zal ik wel even op moeten letten op de 
snelweg!), is het fijn wanneer de tijd genomen 
kan worden voor dingen. En in mijn geval 
voor het uitleggen van de auto, nogal veel 
tijd. Door het moois wat er  allemaal op en in 
zit, maar ook door het gebrek aan kennis van 
 ondergetekende aan auto’s. 

Maar waar ik wel wat van snap, is van goed, 
respectvol en laten we ‘m gewoon nog een 
keer gebruiken, sportief contact. Dat is waar 
ik in m’n tenniscarrière voor stond, en waar ik 
nu als coach en sowieso als mens, ook voor 
 probeer te staan. Ik vind het tof dat ik daarin, 
en dan is het toch echt hoog tijd geworden 
voor de laatste sportieve woordspeling, een 
match met Van Mossel VKV gevonden heb.

Van Mossel VKV gaat het om zichtbaarheid 
en naamsbekendheid bij andere business-
clubleden.”

© Speakers Academy® - Enith Stenhuys

huidige samenwerkingen. Zo sponsorden we  
Max Verstappen al op de weg naar de 
Formule 1 en maakte Verstappen zijn 
eerste Formule 1 meters in de binnenstad 
van Rotterdam tijdens VKV City Racing. 
Daar   naast is het vinden, ondersteunen en 
ontwikkelen van (sportief) talent één van de 

speerpunten van ons bedrijf. Ook  part ner        -
ships met Certainty Racing Team en uiteraard 
Sparta Rotterdam geven uiting aan het 
sportieve karakter van het bedrijf. Sportiviteit 
zit, net als bij Fatima en Raemon, in het DNA 
van Van Mossel VKV!”

Als trotse sponsor van Sparta Rotterdam feliciteren wij 
de club met het behalen van de promotie naar de 
Eredivisie. Vanaf de start van het nieuwe seizoen speelt 
de ploeg in de hoogste divisie en daar zijn we als Renault 
huisdealer van de club enorm trots op. Wij wensen de 
mannen van trainer Henk Fräser alle succes toe in het 
seizoen 2019-2020.

Wilt u zelf een keer een wedstrijd van Sparta bezoeken?
Regelmatig geven wij via Facebook kaarten weg voor een 
wedstrijd van Sparta. Volg ons daarom ook in het nieuwe 
seizoen op Facebook om kans te maken op wedstrijdkaarten.  
Wie weet ben u straks toeschouwer in het Kasteel tijdens 
Sparta – Feyenoord of Sparta – PSV. 
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FATIMA DAAGT VOETBALLERS 
UIT TIJDENS VAN MOSSEL VKV 
SPARTA CHALLENGE
 
Onder leiding van scheidsrechter Fatima Moreira de Melo werden Nourdin Boukhari, 
Deroy Duarte, Bart Vriends, Royston Drenthe en Frank Kooiman van de A-selectie van 
Sparta uitgedaagd voor een sportieve challenge. 
 
De challenge bestond uit drie onderdelen waarin de spelers het tegen elkaar op namen:

   Slalommen tussen de pionnen door 
  Met hun eigen Renault Clio hebben de spelers geprobeerd zo snel mogelijk te slalommen. 

Bij het raken van een pion kreeg de speler een straftijd.

  Achteruit inparkeren 
  Met verschillende trucjes wisten de spelers allemaal snel tussen de pionnen achteruit in te 

parkeren.

  Afstandschieten 
  Bij dit onderdeel moesten de spelers door een Renault Master van Van Mossel VKV rennen, 

vervolgens 3 ballen oppakken en daarmee door het gatendoel schieten. Hiermee konden ze 
bonusseconden verdienen die van hun totaaltijd af zouden gaan.

Centraal verdediger Bart Vriends werd de winnaar en won een weekend rijden in een elektrische 
Renault Zoë van Van Mossel VKV. Maar nog belangrijker is uiteraard is de eer en eeuwige roem! 
Wil je zien hoe hij dit deed? Bekijk dan het filmpje op onze website of Social Media kanalen 
zoals Youtube.

VAN MOSSEL VKV NU OOK OP TV

Op zondag 6 oktober 2019 is het  
weer zo ver en zal alweer de zevende  
editie van de Harbour Run plaatsvinden.  
De      Har bour Run is een obstacle run 
dwars door de Rotterdamse haven,  
door harde wer kers voor harde werkers 
met start en finish in de RDM  Onderzee
bootloods. Van Mossel VKV is de auto-
motive partner van het event. 

Het is mooi dat er een samenwerking is 
gekomen met een echt Rotterdams event. 
Van Mossel VKV is namelijk een autodealer 
met vestigingen door heel Nederland maar 
met een sterke focus op de Rotterdamse 
regio waar zij in Rotterdam Alexander, 
Rotterdam Zuid en Spijkenisse goed ver-
tegenwoordigd is. De Harbour Run is een 
event waar men met een mix van passie, 
ervaring en uithoudingsvermogen een 
unieke kans krijgt om te rennen, klimmen en 
klauteren in de grootste containerhaven van 
Europa. Van Mossel VKV is de enige  
Renault Sport dealer in Nederland en 
sportiefste autodealer van Nederland door 
sponsoring van diverse voetbal- en tennis 
clubs en sporthelden zoals Fatima Moreira  
de Melo en Raemon Sluiter. Wat dat betreft is 
het dan ook een uitstekende match. 

Speciaal voor deze obstacle run op zon-
dag 6 oktober stellen de Rotterdamse 
havenbedrijven hun terreinen open voor de 
Harbour Runners. Iedereen rent dwars over 
haventerreinen en kades, langs schepen, 

Van Mossel VKV en SHH Productions zijn 
een samenwerking aangegaan, waarbij 
Van Mossel VKV een compacte en 
sportieve Renault beschikbaar stelt voor 
diverse televisieprogramma’s van het 
productiebedrijf. SHH Productions 
opereert vanuit ‘De Rotterdam’ op de 
Kop van Zuid. Daar zijn haar studio’s en 
redactie gevestigd. Dit tv seizoen is de 
Van Mossel VKV Renault zichtbaar in 
televisieprogramma’s zoals ‘Later als ik 
groot ben’, ‘Ik BBQ voor jou’ en het 
programma ‘Clubliefde’; een programma 
waarin Jochem van Gelder 
amateursport         ers van Nederland gaat 
helpen met hun club. Drie programma’s 
waar Van Mossel VKV graag haar naam 
aan verbindt omdat ze passen bij de 
(sportieve) visie en doelgroep van  
Van Mossel VKV.

Clubliefde 
Clubliefde is een programma op RTL4. 
Een feel good programma over amateur-
sporten in Nederland. Het gaat niet zo goed 
met de amateursport en dat is slecht voor de 
jeugd. De doelstelling van het programma is 
om noodlijdende amateursport-verenigingen 

een helpende hand te bieden met kennis en 
 creativiteit. Dit programma werd door Jochem 
van Gelder gepresenteerd en was te zien 
vanaf maart 2019 bij RTL4. 

Ik BBQ voor jou VIPS
Er komt nog een speciale aflevering van 
Ik BBQ voor jou VIPS. Aan dit programma 
hebben Fatima Moreira de Melo en Raemon 
Sluiter meegewerkt. Aangezien Van Mossel 
VKV een samen werking heeft met deze twee 
ex topsporters kon een deelname aan Ik BBQ 
voor jou VIPS niet ontbreken. In de aflevering 
zien we hoe Fatima en Raemon een  gezonde 
BBQ voorbereiden om deze uiteindelijk  
samen op te eten. 

Ik BBQ voor jou 
Ik BBQ voor jou is het televisieprogramma en 
YouTube kanaal waarin culinair  barbecueën 
centraal staat. Voor alle wanna-be grill-
meesters en BBQ lovers van Nederland. Met 
veel hints en tips, bereidingstechnieken en 
overheerlijke BBQ recepten. De televisie uit-
zendingen worden gepresenteerd door Koert-
Jan de Bruijn en de enige echte Grill Master 
van Nederland: Ralph de Kok. Er wordt een 
heerlijke BBQ bereid voor iemand die het 

Met enige regelmaat krijgen we mooie 
foto’s doorgestuurd van onze klanten. 
Zo ook van de heer en mevrouw Van der 
Werve. Zij stuurde ons deze prachtige 
foto’s van hun Nissan QASHQAI,  gemaakt 
in de haven van Oudeschild en op het 
Oude land van Texel.

Texel ligt zeker niet in het gebied van Van 
Mossel VKV, dus waren we toch enigszins 
nieuwsgierig naar het verhaal hierachter, dus 
zochten we contact met de heer en mevrouw 
Van de Werve. Ruim drie jaar geleden waren 
zij op zoek naar een andere Nissan  QASHQAI 
en via internet kwamen zij terecht bij een 
QASHQAI van onze vestiging in  Gorinchem. 
Zij werden daar hartelijk ontvangen en 
naar tevredenheid geholpen. Vanwege de 
goede service en de mooie omgeving van 
 Gorinchem komen zij ieder jaar naar de  
vestiging Gorinchem voor onderhoud.  
De fietsen gaan mee en er wordt een 
mooie dag van gemaakt. Inmiddels is de 
 Nissan QASHQAI ingeruild voor deze mooie 
 QASHQAI Tekna. 

Wij hopen dat meneer en mevrouw Van der 
Werve heel veel fijne kilometers mogen rijden 
in de QASHQAI en uiteraard nog veel mooie 
fietstochtjes in Gorinchem en omgeving zullen 
maken.

KLANT IN BEELD

VAN MOSSEL VKV IS AUTOMOTIVE PARTNER VAN 
DE HARBOUR RUN ROTTERDAM

kranen, containers, havenloodsen en door 
bedrijfswagens van Van Mossel VKV.  
Voor het eerst dit jaar zullen de Renault 
Masters van Van Mossel VKV deel uit maken 
van het parcours. Iedereen kan meedoen, 
want er is een 6 en 10 kilometer afstand.  
De route voor de kortere afstand is onderdeel 
van het 10 kilometer parcours, maar men 
rent een stukje minder en komt een aantal 
obstakels minder tegen onderweg. 

Bent u enthousiast geworden en wilt u 
ook mee doen? Inschrijven kan via  
www.harbourrun.nl. Er is een maximum 
gesteld aan het aantal deelnemers dus 
wees er snel bij. Dit wilt u niet missen. 
Van Mossel VKV zal samen met  
Van Mossel Autolease Rotterdam mee 
doen met twee bedrijventeams.  
We hopen u ook te ontmoeten 
zondag 6 oktober! 


Wilt u ook een mooie foto van uw 

auto met ons delen? 
Wij ontvangen deze graag via 
marketing@vanmosselvkv.nl


SCAN VOOR 

DE VIDEO

VAN MOSSEL VKV EN GORKUM TV 
KOMEN NAAR JE TOE DEZE ZOMER
Om onze naamsbekendheid in de Gorinchem en omgeving te vergroten is Van Mossel VKV een 
samenwerking aangegaan met Gorkum TV. Een on-demand videoplatform speciaal voor thema’s 
als lifestyle evenementen, maatschappij, ondernemen en sport in Gorinchem. De combinatie 
van ondernemen en sport spreekt ons erg aan. Van Mossel VKV staat namelijk bekend als de 
sportiefste autodealer van Nederland met bijvoorbeeld een eigen Renault Sport Experience 
Center. Daarnaast staan er de aankomende maanden veel evenementen op het programma in 
Gorinchem zoals bijvoorbeeld de Zomerfeesten en het Sportgala waarbij jullie onze auto en de 
mensen van Gorkum TV voorbij zien komen. Bij het printen van deze krant rijdt Gorkum TV nog 
in een bestickerde Renault Clio van Van Mossel VKV. Maar als straks de evenementen van start 
gaan in Gorinchem rijden er twee witte Renault Twingo’s met Gorkum TV en Van Mossel VKV 
uitingen. 

verdient om in het zonnetje te worden gezet. 
Seizoen 6 van ‘Ik BBQ voor jou’ is te zien 
vanaf zaterdagmiddag 20 april om 16.30 uur 
op SBS6 en bestaat totaal uit 8 afleveringen. 
Elke zondag wordt het herhaald om 11.30 uur 
en een week later op zaterdag om 10.30 uur. 

Later als ik groot ben 
Van dit programma is het derde seizoen te 
zien vanaf 12 oktober 2019 (elke zaterdag om 
17.00 uur bij RTL4). 

Beroepen die hoog  scoren bij kinderen 
zijn wetenschapper,  ingenieur, brandweer-
man of kok. Toch is het de vraag of de 
 kin deren  weten wat het  beroep inhoudt. 
In dit  programma gaan kinderen uit groep 
7 of 8 samen met  Jochem van Gelder op 
onderzoek uit. Vragen als ‘waarom lijkt je dit 
beroep zo leuk, welke opleiding kun je gaan 
volgen en hoe ziet een werkdag eruit’ worden 
 be antwoord in het programma.
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RENAULT PRESENTEERT DE VOLLEDIG NIEUWE CLIO

De vijfde generatie Clio is opnieuw moderner en atletischer en bezit hetzelfde DNA dat 
al bijna dertig jaar verantwoordelijk is voor succes. Het nieuwe model bouwt voort op 
de sterke punten van de vorige generaties.

Nieuw in de Clio
Het is direct te zien: een kwalitatief 
hoogwaardige uitstraling en optimale 
ergonomie voor de bestuurder waren 
prioriteiten voor de interieurdesigners van de 
nieuwe Renault Clio. De Smart Cockpit is 
geheel nieuw en op de bestuurder gericht.  
De golvende vorm suggereert breedte, maar 
het dashboard is compacter dan voorheen 
om meer interieurruimte vrij te maken.  
De Smart Cockpit van de nieuwe Clio 
bevat ook meer technologie en onder meer 
het breedste scherm in het B-segment. 
Voor het eerst is de Clio uitgerust met een 
volledig digitaal scherm dat de traditionele 
analoge meters vervangt. De technologie is 
rechtstreeks afkomstig uit hogere segmenten.

De nieuwe Renault Clio is voorzien van het 
meest uitgebreide gamma rijassistentie-
systemen in zijn segment. Het doel daarvan 
is om autorijden te vereenvoudigen, de 
veiligheid te verhogen en bestuurders meer 
gemoedsrust te bieden. Nieuw voor de 
Clio zijn onder meer een 360º-camera en 
actieve noodremassistentie met detectie 
van voetgangers en fietsers. Beide zijn 
nieuw in het Renault-gamma. De Highway 
& Traffic Jam Companion is een unicum in 
het segment van de Clio. Dit geavan ceerde 
rijassistentiesysteem is de eerste stap op weg 
naar autonoom rijden.

Exterieur
Ook het exterieur van de nieuwe Clio heeft 
een expressieve en dynamische upgrade 
gekregen. De grille is vergroot en de 
voorbumper heeft een meer uitgesproken 
vormgeving met een grotere centrale 
luchtinlaat voor optimale motorkoeling. 
Het is de eerste Clio die voorzien is van 
luchtgeleiders bij de voorste wielkasten. 
Die dragen bij aan het verminderen van 
de luchtweerstand en het optimaliseren 
van de aerodynamica ter verlaging van het 

brandstofverbruik. Als bonus geven ze de Clio 
een extra sportieve look. De nieuwe Clio is 
standaard uitgerust met full-LED-koplampen 
met de herkenbare C-vormige lichtsignatuur 
(afhankelijk van de uitvoering) van Renault. 
Net als de koplampen zorgen ook de 
opvallende achterlichten voor een expressieve 
look, met een C-vormige signatuur en een 
3D-effect dat zorgt voor meer diepte.

Persoonlijke touch
De nieuwe Clio is verkrijgbaar in diverse 
nieuwe carrosseriekleuren, waaronder Orange 
Valencia, Brun Vison en Bleu Celadon.  
In tot aal is de nieuwe Clio leverbaar met 
keuze uit elf carrosseriekleuren. Kopers van 
de nieuwe Clio kunnen de auto verregaand 
aanpassen aan hun persoonlijke smaak. 
Daarvoor zijn verschillende optiepakketten 
beschikbaar waarmee het aanzien van 
de middenconsole, het dashboard, de 
deurpanelen, het stuurwiel en de armsteunen 
verandert. Er is keuze uit acht designthema’s 
en een uitgebreid aanbod aan kleurkeuzes 
voor de lijn die tussen de ventilatieopeningen 
over de volle breedte van het dashboard 
loopt. Ook is sfeerverlichting in acht kleuren 
beschikbaar.

Nieuwe motoren en E-TECH hybride 
aandrijflijn
De nieuwe Renault Clio biedt keuze uit een 
breed gamma benzinemotoren – allemaal 
nieuw in de Clio – en dieselmotoren.  
De vermogens variëren van 100 tot 130 
pk (74 tot 96 kW). De motoren bevatten 
vooruitstrevende technologie en voldoen 
aan de nieuwste normen. Het verbruik en 
de emissies behoren tot de laagste in het 
segment. 

Een primeur voor Groupe Renault is een 
E-TECH hybride aandrijflijn, die in 2020 
leverbaar wordt.  
 

De Renault E-TECH hybridetechnologie 
biedt maximale efficiency, de beste gas-
pedaalrespons, minimaal energieverlies 
en snel opladen van de batterij tijdens het 
regenereren. Het uitstekende vermogen van 
de aandrijflijn om energie terug te winnen 
zorgt ervoor dat zo veel mogelijke elektriciteit 
wordt teruggewonnen en opgeslagen in de 
batterij. De auto start in de volledig elektrische 
modus en kan tot wel 80% van de tijd in 
stadsverkeer volledig elektrisch rijden, mede 
dankzij de grote hoeveelheid energie die 
tijdens het regenereren wordt teruggewonnen 
wanneer de bestuurder het gaspedaal loslaat.  
Dat betekent dat het verbruik zo’n 40% lager 
is dan dat van een conventionele auto met 
verbrandingsmotor in stadsverkeer, zonder 
in te boeten op rijplezier. Door het snelle 
gaspedaalrespons biedt de E-TECH hybride 
aandrijflijn ongeëvenaard veel rijplezier in het 
segment van hybride stadsauto’s

Nieuwe INITIALE PARIS-kenmerken voor 
nieuwe Clio
De Captur, Scénic, Talisman, Koleos en 
Espace zijn reeds leverbaar in de exclusieve 
uitvoering INITIALE PARIS. Het rijtje wordt 
nu weer aangevuld met de nieuwe Clio. 
Het exterieur van de Clio INITIALE PARIS 
onderscheidt zich met elegante details, 
zoals verchroomde detaillering voor de 
raamomlijsting, onderste portierbeschermers 
en grille met het INITIALE PARIS-logo, dat 
ook terugkomt op de grille. De elegante 
uitstraling wordt verder versterkt door 
de haaienvinantenne en de exclusieve 
lichtmetalen 17-inch INITIALE PARIS-wielen. 
Het interieur van de Clio INITIALE PARIS is 
verkrijgbaar in twee kleurthema’s: zwart of 
zandgrijs. Ook exclusief voor deze versie 
zijn de extra dikke en met leder beklede 
stoelen met een specifiek design. Ook het 
met leder beklede stuurwiel bevat speciaal 
schuimrubber.

De nieuwe Renault Clio staat vanaf 22 juni 2019 in onze Renault 
showrooms. U rijdt al een nieuwe Clio vanaf € 17.290,-.

DE VERNIEUWDE RENAULT 
TWINGO: MEER FUN! 
De Renault Twingo is niet meer weg te denken uit de modellen range van Renault.  
Al meer dan 25 jaar blijft de Twingo zich bewijzen en steeds weer opnieuw uitvinden. 
Ook in 2019 komt de Renault Twingo met een nieuwe look. Maar dat niet alleen. Hij is 
geavanceerder dan ooit, biedt volop rijplezier en is uitzonderlijk wendbaar.

Design
De nieuwe Twingo is voorzien van een strak design die de auto een moderne en chique 
uitstraling geven.

“Het ontwerp van de Twingo III viel al goed in de smaak, dus hebben we 
ons voornamelijk geconcentreerd op het verbeteren van de waarneembare 
kwaliteit en het moderniseren van bepaalde voorzieningen. Met de nieuwe 
bumper, de horizontale lijnen aan de voorzijde en de C-vormige verlichting 

hebben we de visuele breedte van de auto weten te versterken”, 
aldus Mario Polla, Design Project Manager.

Het vernieuwde frontdesign van de Twingo draagt bij aan de aerodynamische prestaties. 
Ook de 10 mm verlaagde rijhoogte en het ontwerp van de achterzijde zorgt voor een lagere 
luchtweerstand. De luchtinlaat op het linker achterpaneel is nu standaard op alle versies, zorgt 
voor een betere motorkoeling en draagt bij aan de assertieve uitstraling.

UITVOERINGEN PERSONALISEREN MULTIMEDIA

Naast de bestaande carrosserie kleuren 
(Noir Etoilé, Rouge Flamme, Gris Lunaire, 
Blanc Cristal, Vert Pistach en Bleu Dragée) 
introduceert Renault twee nieuwe kleuren. 
Jaune Mango geeft de Twingo een jeugdige 
en eigenzinnige uitstraling, terwijl Blanc 
Quartz juist zorgt voor een elegante look.

De Renault Twingo komt op de markt met 
keuze uit drie benzineversies. Het betreft de 
SCe 75, TCe 95 en TCe 95 EDC-automaat, 
allemaal met een technisch hoogstaande 
driecilindermotor die voldoet aan de strenge 
Euro 6d-emissienorm.

De nieuw ontwikkelde SCe 75 met 
handgeschakelde vijfversnellingsbak is 
krachtiger dan zijn voorganger. De tweede 
optie is de TCe 95 driecilinder benzinemotor 
met turbotechniek, goed voor een adequate 
reactie en een krachtige acceleratie dankzij 
135 Nm trekkracht. De TCe 95 is naar wens 
te combineren met een handbediende 
vijfversnellingsbak of zestraps EDC-automaat 
met dubbele koppeling, waarmee de Twingo 
uniek is in zijn klasse.

 De vernieuwde uitstraling van de Twingo 
kan naar wens worden gepersonaliseerd met 
verschillende opties:

  Pack Look Exterieur waarbij de sierstrip 
in de grille, buitenspiegelkappen, 
accentuering op de zijpanelen en 
sierstrips op de achterbumper zijn 
uitgevoerd in Blanc Cristal, Rouge 
Flamme of Jaune Mango.

  Bestickering in vier verschillende 
designs, beschikbaar in twee kleuren.

Net als bij het exterieur is voor het interieur 
te kiezen uit verschillende kleurthema’s 
(zwart, rood of geel) waarbij de kleur van 
de omlijsting van de ventilatieroosters, 
delen van het stuurwiel, de rand rond de 
versnellingspook en de omlijsting van het 
instrumentencluster en centrale display 
gekozen kan worden.

Het nieuwe EASY LINK-multimediasysteem voor de Twingo maakt gebruik van een 7-inch 
touchscreen en onderscheidt zich met een gebruiksvriendelijke interface en shortcuts voor zo 
min mogelijk vingerbewegingen voor het bedienen van functies. Het systeem is compatible met 
Apple CarPlay en Android Auto voor veilig gebruik van populaire smartphone-apps in de auto, 
bijvoorbeeld voor navigatie en muziek.

Handsfree bellen is in de vernieuwde Twingo nog prettiger dankzij het verbeterde geluid uit de 
tweeters en de dubbele microfoon om achtergrondgeluiden beter te filteren voor een helderder 
stemgeluid.

De gratis R&Go-app van Renault tovert een verbonden iPhone of Android-smartphone om tot 
een gebruiksvriendelijk multimediasysteem voor veilig gebruik in de auto. Via het scherm van de 
smartphone zijn bepaalde apps eenvoudig en veilig te gebruiken:

 Navigatie via Waze, Google Maps of Apple Maps.

 Muziek via FM-radio, Spotify of Apple Music.

 Handsfree bellen en voorleesfunctie voor inkomende tekstberichten.

 Voertuiginformatie zoals boordcomputer, toerenteller en Renault eco2 rijgegevens.

De nieuwe Renault Twingo is sinds mei te bestellen bij 
Van Mossel VKV en vanaf juni te zien in onze showrooms. 

De Twingo is leverbaar voor prijzen vanaf € 11.390,-
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DACIA INTRODUCEERT SÉRIE LIMITÉE TECH ROAD

Série Limitée Tech Road
Dacia voorziet de uitvoering Série Limitée 
Tech Road van speciaal ontworpen, sportieve 
stoelbekleding en rode accenten in het 
interieur. Aan de buitenzijde is de nieuwe 
topversie voorzien van hoogglanzend zwarte 
spiegelkappen met rode striping, zwarte 
striping op de B-stijl en smaakvolle design 
wielen en lichtmetalen wielen ‘Maldive’ 
met rode naafdop voor Duster. Verder 
wordt de aantrekkings kracht van de Série 

Dacia introduceert de nieuwe Série Limitée 
Tech Road voor de Duster, Sandero, Lodgy, 
Logan MCV en Dokker. Deze aantrekkelijke 
uitvoering vervangt de succesvolle 
Stepway en wordt gekenmerkt door rode 
details in het in- en exterieur, een rijke 
standaarduitrusting en onderscheidende 
designwielen. Bovendien zijn de Duster, 
Lodgy en Dokker nu leverbaar met geheel 
nieuwe, krachtige en uiterst efficiënte 
1,3-liter turbobenzinemotoren.

Limitée Tech Road extra versterkt door 
nieuwe carrosseriekleuren, waaronder de 
aansprekende en nieuwe kleur ‘Rouge Fusion’.
De Série Limitée Tech Road is voor alle 
Dacia modellen de nieuwe topuitvoering.
De standaarduitrusting is zeer compleet, 
met onder meer het MediaNav multimedia-/
navigatiesysteem inclusief Apple Carplay 
& Android Auto en elektronisch geregelde 
airconditioning (laatste m.u.v. Lodgy en 
Dokker).

De Renault Trafic LIMITED staat sinds mei in 
de showroom bij onze Renault PRO+ vestigingen. 

Onze bedrijfswagenspecialisten vertellen u graag meer over onze 
(elektrische) bedrijfswagens. 

De prijzen (excl. BTW) 
beginnen bij € 20.065,- voor de 
Renault Trafic en bij € 23.990 

voor de Renault Master. 

RENAULT INTRODUCEERT 
TRAFIC LIMITED
Renault introduceert een nieuwe topversie in het bedrijfswagenaanbod van de  
Trafic: de LIMITED. Zoals de naam al aangeeft, is deze uitvoering beschikbaar in een 
beperkte oplage van honderd stuks.

RENAULT PRESENTEERT VERNIEUWDE MASTER EN TRAFIC

TCe 130 GPF en TCe 150 GPF
Ander belangrijk nieuws is de introductie van 
de geheel nieuwe 1,3-liter turbobenzinemotor. 
Dacia levert de motor op alle uitvoeringen 
voor de Duster, Lodgy en Dokker. De Série 
Limitée Tech Road is uitsluitend leverbaar in 
combinatie met de TCe 130 GPF* en TCe 
150 GPF voor Duster en TCe 130 GPF voor 
Lodgy en Dokker. 

*Gasoline Particulate Filter (benzinepartikelfilter)

De Renault Trafic LIMITED is standaard 
uitgerust met de krachtige ENERGY dCi 145 
TwinTurbo dieselmotor. Dankzij de dubbele 
turbo is een hoog koppel over een breed 
toerenbereik beschikbaar, terwijl de Trafic 
hiermee ook behoort tot de schoonste en 
zuinigste bedrijfswagens in zijn segment. 
De Trafic LIMITED wordt geleverd als Dubbele 
Cabine voor prijzen vanaf € 39.090,- exclusief 
BTW en BPM. De LIMITED is een opvallende 
verschijning die aan de buitenzijde is te 
herkennen aan de zilvergrijze accenten in de 
voorbumper en aan de zijkant, de striping 
over de flanken en het LIMITED logo. Ook 
is de Trafic LIMITED uitgerust met led-
dagrijverlichting en een in hoogglans zwart 
uitgevoerd Renault logo in de grille.
Verder komt de LIMITED standaard met 
sidesteps en zwarte dakrails die specifiek 
voor de Trafic zijn ontwikkeld. Die zorgen 
niet alleen voor een stoere uitstraling, maar 
zijn ook zeer praktisch. In combinatie met 
de verschuifbare dwarsdragers (accessoire) 
wordt een volwaardige imperiaal gecreëerd 

De Trafic en Master – de twee 
belangrijkste bedrijfswagens in het 
aanbod van Renault – zijn grondig 
vernieuwd. Beide modellen zijn 
aanzienlijk gemoderniseerd op het 
gebied van frontdesign, interieur, 
rijhulpsystemen en motoren. De levering 
van beide bedrijfswagens start in 
september van dit jaar.

Renault Trafic
De Renault Trafic staat in de Europese top-3 
van bestverkochte bedrijfswagens in deze 
klasse. Zijn aantrekkingskracht wordt nu 
versterkt dankzij de vernieuwde voorzijde 
met kenmerkende led-dagrijverlichting 
volgens de nieuwste identiteit van Renault. 
Het gemoderniseerd dashboard, verbeterde 
materialen en bekledingsstoffen en optimale 
connectiviteit en infotainment creëren een 
prettige werkomgeving die alles heeft wat van 
een ‘mobiel kantoor’ verwacht wordt.

Voor extra gebruiksgemak kan de laadruimte 
met een inhoud van 3,2 tot 8,6 kubieke meter 
worden voorzien van 270° openslaande 

die bovendien het brandstofverbruik en 
windgeruis nauwelijks beïnvloedt.
Ook is aan het interieur veel aandacht 
besteed. Het is opvallend luxe uitgerust. 
Zo zijn de stoelen bekleed met eco-
leder dat speciaal ontwikkeld is voor 
intensief gebruik en leverbaar is in de 
kleuren zwart, bruin of rood. De rijke 
uitrusting wordt verder onderstreept 
door het R-LINK multimediasysteem met 
geïntegreerde TomTom LIVE navigatie en 
DAB digitale radio, de achteruitrijcamera, 
automatische airconditioning, automatisch 
dimmende binnenspiegel, bumperdelen in 
carrosseriekleur, de Renault Handsfree card 
en metallic lak.

De Renault Trafic LIMITED staat sinds mei 
in de showroom bij onze Renault PRO+ 
vestigingen. Onze bedrijfswagenspecialisten 
vertellen u graag meer over onze (elektrische) 
bedrijfswagens. 

achterdeuren, krachtige led-binnenverlichting, 
een doorlaadluik voor maximaal 4,15 
meter laadlengte en achttien sjorogen. 
Voor extra veiligheid en gemoedsrust is de 
nieuwe Trafic voorzien van een ‘Wide View’ 
achteruitkijkspiegel met anti-dodehoek 
functie, parkeerhulp met achteruitrijcamera, 
speciale stabiliteitscontrole voor rijden met 
een aanhanger en full led-koplampen met een 
aanzienlijk grotere lichtopbrengst vergeleken 
met halogeenlampen. 

De 2,0-liter dCi dieselmotor voor de Trafic 
voldoet aan de WLTP emissienorm Euro 
6d-temp en is beschikbaar met vermogens 
van 120 tot 170 pk (88 tot 125 kW) en 
maximaal 380 Nm. Voor het eerst zijn de twee 
krachtigste motoren te combineren met een 
EDC-automaat.

Renault Master
De Master staat bijna veertig jaar 
bekend als hét werkpaard in het lichte 
bedrijfswagenaanbod van Renault.  
De nieuwste versie wordt gekenmerkt door 
het aangepaste front waarbij de nieuwe grille, 

koplampen en C-vormige led-dagrijverlichting 
zorgen voor een aanzienlijk modernere 
uitstraling. 

Net als bij de Trafic is het interieur van de 
Master grondig herzien met een vernieuwd 
dashboard, verchroomde accenten, 
nieuw instrumentenpaneel, verbeterde 
bekledingsstoffen en een nieuw stuurwiel. 
Hij biedt een dockingstation voor een 
tablet, inductielader voor smartphones en 
een geïntegreerd infotainmentsysteem van 
het type R-LINK Evolution of Media Nav 
Evolution. Beide zijn compatible met Apple 
CarPlay. De term ‘mobiel kantoor’ is hier dus 
meer dan ooit van toepassing, temeer dankzij 
105 liter aan opbergvakken in het interieur 
(meeste in deze klasse) en handige ‘Easy Life’ 
dienblad voor tijdens de lunchpauze.

Nieuwe rijhulpsystemen zorgen voor meer 
actieve veiligheid en rijgemak. De systemen 
helpen bij parkeren, waarschuwen voor 
verkeer in de dode hoek of als je onbedoeld 
de rijstrook verlaat en grijpen in om een kop-
staartbotsing te helpen voorkomen.  

Een andere prettige voorziening is ‘Side Wind 
Assist’, een stabilisatiehulp bij zijwind. 

De 2.3-liter dCi twinturbo dieselmotor 
(WLTP emissienorm Euro 6d-temp) is er met 
vermogens tot 180 pk (132 kW) en 400 Nm 
koppel. Afhankelijk van de uitvoering is de 
Master ook leverbaar met een automatische 
transmissie Quickshift en als Master Z.E. met 
volledig elektrische aandrijving.

Met bijna 350 beschikbare versies, drie 
hoogte- en vier lengtevarianten, een 
laadinhoud van 8 tot 22 m3, toegestane 
maximumgewichten van 2,8 tot 4,5 ton en 
een gevarieerd aanbod van carrosserie-
uitvoeringen is er voor iedere taak een op 
maat gesneden Renault Master leverbaar.

Of € 175,- per maand
met Flex Financial Lease. 2

1,9% rente, inclusief onderhouds-
contract en verlengde garantie.

Renault TRAFIC vanaf

€ 18.600,- 1

De Renault TRAFIC is rijk uitgerust met o.a.: 
√   Stoere uitstraling
√   Praktisch en ergonomisch mobiel kantoor 

eigenschappen 
√   Hoekig design voor optimale laadruimte
√   Leverbaar in 50 verschillende versies

Of € 125,- per maand
met Flex Financial Lease. 2

1,9% rente, inclusief onderhouds-
contract en verlengde garantie.

Renault KANGOO vanaf

€ 13.200,- 1

De Renault KANGOO is rijk uitgerust met o.a.: 
√   Robuust design, grote betrouwbaarheid
√   ENERGY-motor met laag brandstofverbruik
√   Betrouwbare veiligheidssystemen
√   Optioneel leverbaar met 3 zitplaatsen voorin

1 Adviesprijs o.b.v. Renault KANGOO basisuitvoering en Renault TRAFIC Comfort, excl. btw/bpm en inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor afl evering van 
de auto aan de klant (dealer adviesprijs kosten rijklaarmaken t.w.v. € 585,- excl. 21% btw, registratiekosten t.w.v. € 49,10 btw-vrij, recyclingbijdrage t.w.v. € 40,- 
excl. 21% btw). 2 Maandtarief is o.b.v. 30% aanbetaling (evt. uit inruilwaarde), 5 jaar looptijd, 20% slo� ermijn en orderpremie. FFL geldt op nieuwe zakelijke 
Renault Bedrijfswagen-orders, behalve op Générique-uitvoeringen. Geldt niet i.c.m. jaarafspraken. Jaarlijks kostenpercentage van 1,9% is inclusief GarantiePlus 
(verlengde garantie) én My Revision-onderhoudscontract. © 05-19

Op de Renault KANGOO en
TRAFIC kunt u elke dag BOUWEN!

NU NOG MEER LEASE MOGELIJKHEDEN 
BIJ VAN MOSSEL VKV
Een groot voordeel van onze samenwerking met de Van Mossel Automotive Groep is 
het nog bredere scala aan leasevormen die wij u als (toekomstig) klant van Van Mossel 
VKV kunnen bieden. Van Mossel Automotive Groep heeft diverse leaselabels:  
Van Mossel Autolease, J&T Autolease, Directlease en Van Mossel Shortlease & Rent. 
Dankzij de bundeling van inkoopkracht binnen de Van Mossel Automotive Groep 
profiteert u van zeer scherpe prijzen.

Van Mossel Autolease
Van Mossel Autolease is gespecialiseerd in het financieren en beheren van wagenparken 
waarbij kennis altijd het vertrekpunt is. Kennis van de automarkt, kennis van de autofiscaliteit 
én financiële kennis. Iets wat de basis heeft gelegd voor een uitgebreide en tevreden 
klantenportefeuille met o.a. ZZP’ers, MKB’ers en grote ondernemingen. Men kan rekenen op 
kwalitatieve adviesverlening, scherpe prijzen en feilloze service. 

J&T Autolease
J&T Autolease bestaat al meer dan 30 jaar en is specialist in bedrijfswagens en elektrisch vervoer. 
J&T Autolease staat voor echte maatwerkoplossingen waarbij snel en creatief meegedacht wordt 
voor de beste oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen.

Directlease
DirectLease verraste in 2001 de markt door als eerste leaseauto’s via het internet aan te bieden. 
Sindsdien is de website van DirectLease uitgegroeid tot één van de meest populaire sites op 
het gebied van autoleasing. DirectLease heeft dan ook de laagst mogelijke tarieven en geeft 
bezoekers de mogelijkheid om met één muisklik een nieuwe leaseauto te bestellen.  
DirectLease is de ideale leasepartner voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met private 
lease van DirectLease bedienen zij ook de particuliere markt met een even eenvoudig als 
voordelig aanbod.

Van Mossel Shortlease & Rent
Van Mossel Shortlease & Rent is in staat zeer snel te schakelen. Vandaag bellen, morgen rijden 
en de auto weer inleveren wanneer de klant wil. Zonder boetes en zonder risico. Dat is de kracht 
op het gebied van flexibele, tijdelijke mobiliteit. Van compacte, zuinige auto’s tot ruime SUV’s; 
Van Mossel Shortlease & Rent bieden een modern wagenpark met een breed scala aan merken, 
waaronder nu dus ook de voor u vertrouwde merken Van Mossel VKV. 

Fleetsales team Van Mossel VKV
Het Fleetsales team van Mossel VKV is hét aanspreekpunt voor de zakelijke markt. Heeft u 
interesse in een maatwerkoplossing voor uw wagenpark of heeft u behoefte aan een vrijblijvend 
adviesgesprek? Neem gerust contact met ons op via fleetsales@vanmosselvkv.nl  
of 088-463 46 90. 
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NISSAN LEAF MODELJAAR 
2019: MEER BEREIK, MEER 
CONNECTIVITEIT EN MEER 
KEUZE
Nissan presenteerde begin dit jaar de vernieuwingen voor de LEAF van modeljaar 
2019. Behalve een vernieuwd infotainmentsysteem biedt Nissan naast de bekende 40 
kWh-batterij ook keuze uit een nieuwe 62 kWh-batterij met een 217 pk (160 kW) sterke 
elektromotor. Deze nieuwe combinatie zorgt voor een bereik van 385 km (WLTP*).  
De levering van de Nissan LEAF modeljaar 2019 start in de zomer van 2019.

Met deze vernieuwingen bouwt Nissan voort 
op het succes van de LEAF die uitgroeide 
tot de bestverkochte elektrische auto van 
Europa. In het nieuwe modeljaar krijgt 
de auto een 8-inch infotainmentsysteem 
met extra connectiviteitsfuncties en een 
nieuw deur-tot-deur navigatiesysteem. 
Ook komt bij de verkoopstart de nieuwe 
NissanConnect EV app beschikbaar.

Intelligent Power accupakket
De LEAF met de optionele, grotere 62 kWh 
batterij heet LEAF e+. Aan de basis van 
deze uitvoering ligt het verbeterde Intelligent 
Power accupakket met een 25% hogere 
energiedichtheid en 55% meer capaciteit. 
Dankzij het 62 kWh batterijpakket heeft de 
LEAF e+ ten opzichte van de reguliere LEAF 
40 kWh maar liefst 40% meer range*, wat 
gelijk staat aan 100 kilometer. 

e-Pedal en ProPILOT
De LEAF modeljaar 2019 is leverbaar met 
e-Pedal en ProPILOT. Deze Intelligent 
Driving technologieën dragen bij aan de 

De Nissan IMQ verbindt het Japanse 
erfgoed met toonaangevende technologie 
waarin de mens centraal is gesteld. Dit 
studiemodel toont de laatste innovaties op 
het vlak van Nissan Intelligent Mobility, de 
visie van Nissan op toekomstige mobiliteit. 
Met een styling die je mag verwachten van 

In maart onthulde Nissan de nieuwe conceptauto IMQ Concept Crossover tijdens de 
internationale autoshow in Genève. De IMQ Concept Crossover is een nieuw 
studiemodel dat een beeld geeft van de toekomstige mogelijkheden van Nissan 
Intelligent Mobility. De auto laat zien op welke wijze we straks mogelijkerwijs  
onderweg zijn. 

de pionier en marktleider die Nissan met 
zijn Crossovers is de IMQ is voorzien van 
de volgende generatie van e-POWER – 
Nissans elektrische aandrijftechnologie met 
range extender. Die combinatie zorgt voor 
een directe en lineaire acceleratie. Het is 
een door ontwikkeling van de e-POWER-

technologie die Nissan momenteel gebruikt 
in de  plug-inhybride Nissan NOTE.  
Nissan besteedt veel energie aan het 
ontwikkelen van technologie voor autonoom 
rijden en dat is ook te zien in de IMQ.
De auto is uitgerust met een nieuw, 
geavanceerd prototype van ProPILOT- 
rijdersassistentie die autonoom rijden in de 
stad en de snelweg mogelijk maakt. Dat is 
mogelijk dankzij een serie van geavanceerde 
sensors, radars en camera’s in en op 
de auto.

“Het design van de IMQ combineert 
traditionele en moderne Japanse invloeden 
en laat zien wat mogelijk is wanneer toe-
komstige Crossovers zijn voorzien van 
Nissan Intelligent Mobility”, stelt Alfonso 
Albaisa, senior vice president design bij 
Nissan. “Het interieur en het exterieur zijn 
naadloos met elkaar versmolten en dat laat 
zien welke kant we opgaan met Nissans 
derde generatie crossovers in Europa.”

NISSAN IMQ CONCEPT CROSSOVER

NISSAN QASHQAI N-MOTION 
MET RIJKE UITRUSTING EN 
OPVALLEND DESIGN
De Nissan QASHQAI N-Motion is een nieuwe speciale uitvoering van Nissans 
succesvolle Crossover. Nissan heeft zowel het interieur als het exterieur van de 
QASHQAI N-Motion voorzien van unieke designelementen die de positie van de 
QASHQAI als ultieme Crossover verder versterken. De QASHQAI N-Motion is te 
bestellen bij Van Mossel VKV.

De Nissan QASHQAI N-Motion is gebaseerd 
op de uitvoering N-Connecta. Naast de toch 
al rijke standaarduitrusting is de N-Motion-
uitvoering ook voorzien van zilverkleurige 
bumper bescherming voor en achter, 
bijpassende zilverkleurige spiegelkappen, 
dakrails en een panoramisch dak.  
Adaptieve led-verlichting en lichtmetalen 
19-inchwielen maken de exclusieve 
uitstraling compleet.

Opvallende oranje stiksels
Het interieur van de QASHQAI N-Motion 
heeft dankzij nieuw ontworpen voorstoelen 
een premium makeover gehad. De 
stoelen zijn voorzien van exclusieve oranje 
inzetstukken op de zijwangen en dito 
stiksels over de gehele stoel. De opvallende 
stiksels komen terug in de kniekussens 
aan weerszijden van de middenconsole 
– bij de versnellingshendel – en in de 
binnenbekleding van de voorportieren en 
langs de bovenzijde van de bergruimte 

tussen de voorstoelen. De vier sportieve 
vloermatten, eveneens met oranje stiksel, 
maken het geheel af.

Naadloze verbinding tussen auto en 
bestuurder
Standaard is de QASHQAI N-Motion 
voorzien van het nieuwe NissanConnect, 
het geavanceerde infotainmentsysteem 
van Nissan. De Nissan Intelligent Mobility-
technologie zorgt voor een naadloze, 
 in      tuïtieve verbinding tussen de bestuurder 
en zijn auto, wat de gebruikservaring van 
de bestuurder verder verbetert. Functies als 
stemherkenning, Find My Car, Over The Air 
map- en software-updates zijn standaard,  
net als een snelle zoekfunctie en Apple 
CarPlay en Android Auto.

Met de rijke standaarduitrusting biedt de 
Nissan QASHQAI N-Motion uitzonderlijk veel 
waarde tegen een scherpe prijs. De nieuwe Nissan LEAF is leverbaar bij Van Mossel VKV in de zomer van 

2019. Kom gerust langs in één van onze Nissan showrooms voor meer 
informatie en prijzen.

De meerprijs ten opzichte van een N-Connecta uitvoering bedraagt 
slechts € 1.750,-, terwijl het N-Motion pakket een waarde 

vertegenwoordigd van maar liefst € 3.200,-. 

De Nissan QASHQAI N-Motion uitvoering is leverbaar bij Van Mossel VKV 
in combinatie met de 1.3 benzinemotor.

rijbeleving van de Nissan LEAF. Dankzij het 
slimme e-Pedal is het zogeheten one pedal 
driving mogelijk. Hierbij kan de bestuurder 
de auto met één pedaal laten versnellen, 
afremmen en zelfs stoppen. Dit zorgt 
voor een soepele rijervaring en maximale 
voertuigbeheersing door de uitstekende 
feedback van het pedaal.

ProPILOT is een geavanceerd rijassistentie-
systeem dat werkt op autowegen met 
gescheiden rijbanen. Het systeem kan de 
auto laten stoppen, starten en centreren op 
de rijbaan. ProPILOT houdt daarbij altijd de 
verkeersituatie in de gaten. 

Bestverkochte elektrische auto van Europa
De nieuwe LEAF is met 40.000 exemplaren 
de succesvolste elektrische auto van 
Europa in 2018. Wereldwijd zijn er sinds 
de lancering in 2010 al meer dan 380.000 
exemplaren van de Nissan LEAF verkocht. 
Dat maakt van de LEAF de bestverkochte 
elektrische auto ter wereld. *  Prognose Nissan o.b.v. gecombineerde WLTP-cyclus. Definitieve gegevens op basis van homologatie 

volgen in de loop van 2019 NIEUWE NISSAN NV250: 
VEELZIJDIGE, COMPACTE 
BEDRIJFSWAGEN
Nissan presenteerde eind mei de NV250. Het betreft een nieuwe, compacte en 
veelzijdige bedrijfswagen die standaard geleverd wordt met Nissan Intelligent Mobility 
technologie en een garantietermijn van vijf jaar of 160.000 km, dat uniek is in de 
bedrijfswagenmarkt.

Nissan levert de nieuwe NV250 met keuze uit drie motorvarianten, verschillende interieur-
indelingen, twee lengtevarianten en een uitgebreide reeks ombouwvarianten. De NV250 is 
leverbaar als gesloten bestelwagen en personenauto (Combi). Het model is vanaf september  
te koop bij Van Mossel VKV Nissan.

 Laadvermogen tot 800 kg.

   Voldoet aan emissienorm Euro 6d-Temp.

  Laag brandstofverbruik zorgt voor gunstige kosten.

  Meer gebruiksmogelijkheden dankzij uitgebreid aanbod van ombouwmogelijkheden, ` 
zoals betimmering in de laadruimte, toegang voor rolstoelgebruikers of ingebouwde 
koelunits.

   Nissan Intelligent Mobility technologie zoals Hill Start Assist en Extended Grip. 

   Standaard met unieke garantietermijn van vijf jaar of 160.000 km.

De bestelwagen is beschikbaar in twee 
lengtevarianten (L1 en L2)  Tevens is de 
laadruimte flexibel in te delen dankzij het 
verplaatsbare tussenschot. De personen -
wagenuitvoering Combi is alleen beschikbaar 
in de lengtevariant L1 en biedt plaats aan vijf 
personen inclusief bagageruimte.
 
De Nissan NV250 wordt aangedreven 
door een efficiënte 1,5-liter dieselmotor die 
ontwikkeld is met alle expertise binnen de 
alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.  

Daarbij is er keuze uit drie vermogens-
varianten met 59, 70 en 85 kW.
 
De nieuwe NV250 komt in het 
modellengamma naast de e-NV200, de 
vooruitstrevende emissievrije bestelwagen 
waarvan in Europa al meer dan 20.000 stuks 
verkocht zijn sinds de introductie in 2014. 
De elektrisch aangedreven besteller is nu 
bovendien opgewaardeerd met een 40 kWh 
batterij, waarmee de actieradius van de 
e-NV200 toeneemt tot 200 kilometer (WLTP).

Bijzondere kenmerken van de Nissan NV250
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De Nissan GT-R is voor modeljaar 2020 
voorzien van verbeteringen op basis van 
ervaringen uit de racerij. In combinatie 
met gewijzigde afstellingen zorgt dat 
voor ultiem, maximaal prestatie-
vermogen. 

Nissan presenteerde de nieuwe GT-R NISMO 
modeljaar 2020 tegelijk met de nieuwe 50th 
Anniversary Edition tijdens de feestelijkheden 
ter gelegenheid van 50 jaar GT-R op de  
New York International Auto Show in april van 
dit jaar. “De GT-R NISMO van modeljaar 2020 
is ontwikkeld tot een zeer uitgebalanceerde 
maar nog steeds extreme sportauto”, aldus 
Hiroshi Tamura, chief product specialist 
GT-R bij Nissan. “Rijplezier bieden is het 
belangrijkste doel van de Nissan GT-R.  
De prestaties van de nieuwe NISMO sug-
gereren dat deze auto thuishoort op het 
circuit, maar hij is even goed in zijn element 
op de openbare weg.”

Ontworpen voor profs, gebouwd voor 
iedereen
Nissans ingenieurs wilden voor de nieuwe 
GT-R NISMO beproefde technologie uit de 
racerij toegankelijk maken voor rijders van elk 
niveau. Beheersbaarheid en voorspelbaarheid 
van het gedrag van de auto zijn daarbij 
essentiële factoren. Daarom is tijdens de 
ontwikkeling van de GT-R NISMO als thema 
gekozen voor “absolute topprestaties op de 

NISSAN PRESENTEERT: 50th ANNIVERSARY  
EDITIONS VOOR GT-R en 370Z

openbare weg en op het circuit”. 
De exclusiefste en krachtigste GT-R-versie 
onderscheidt zich door de hoeveelheid 
koolstofvezel die is toegepast in de auto: 
de bumpers, de voorspatborden, de 
motorkap en het dak, de dorpelbekleding, de 
kofferdeksel en de achterspoiler.  
Elk component is verder verbeterd voor een 
lager gewicht, meer downforce en betere 
aerodynamica. De exclusieve 20-inch RAYS-
wielen van gesmeed aluminium zijn lichter dan 
voorheen en door hun negenspaaksdesign 
ook stijver en stabieler. Bij het ontwerp van 
de exclusieve stoelen in de GT-R NISMO 
is prioriteit gegeven aan het fixeren van de 
positie van de schouderbladen en de lagere 
delen van het lichaam, zodat de bestuurder 
nog meer het gevoel krijgt dat hij één is met 
de auto. 

De perfectie voorbij 
Weinig auto’s kunnen de prestaties van de 
nieuwe Nissan GT-R evenaren. Voor het 
nieuwe modeljaar hebben de ingenieurs 
van Nissan echter zaken, die in principe 
al mechanische perfectie zijn, nog verder 
geperfectioneerd door middel van kleine 
aanpassingen om het uiterste te halen uit de 
motor en het onderstel.

Nissans 3,8-liter V6-motor met 24 kleppen 
en twee turbo’s is nog steeds het hart van de 
GT-R. De GT-R NISMO is voorzien van turbo’s 

Op het gebied van wegligging en weggedrag 
kent de Nissan GT-R NISMO van modeljaar 
2020 geen gelijke. De verder verbeterde 
afstelling van de wielophanging verhoogt 
de stabiliteit in bochten terwijl de demping 
soepeler is. “We hebben de nieuwe GT-R 
NISMO voor modeljaar 2020 ontwikkeld 
als auto voor de openbare weg en voor het 
circuit”, vertelt Tamura. “Het gaat om de totale 
balans, niet om de hoogste vermogenscijfers. 
De nieuwe GT-R NISMO heeft een hoger 
niveau dan ooit, met een nog betere motor, 
wegligging, remsysteem en aerodynamica.”

– rechtstreeks afkomstig uit de  
GT-R GT3-raceauto – met een gemodi-
ficeerde turbine en minder schoepen.  
De verbeterde zestrapstransmissie met 
dubbele koppeling is voorzien van een 
verfijnde ‘R-modus’, waarbij de transmissie 
niet alleen sneller schakelt, maar ook de 
keuze van de versnelling optimaliseert, vooral 
bij het accelereren vanuit bochten. Het ken-
merkende uitlaatgeluid van de Nissan 
GT-R wordt extra versterkt dankzij een 
nieuwe titanium einddemper met titanium 
uitlaatmonden met gepolijste blauwe randen. 

NISSAN GT-R NISMO VOOR MODELJAAR 2020 
NÓG BETER OP HOGE SNELHEDEN

De engineers van Nissan hebben de lat voor 
vijftig jaar GT-R nog hoger gelegd om het 
maximale prestatiepotentieel van de GT-R 
te benutten, terwijl de auto geschikt blijft 
voor bestuurders van alle niveaus. “Bij een 
GT-R draait alles om de totale balans”, aldus 
Hiroshi Tamura, chief product specialist voor 
de GT-R. “Het gaat niet alleen om cijfermatige 
prestaties, maar om het creëren van een 
nieuwe GT-R waarbij geen enkel aspect is 
vergeten. Dit is ook van toepassing op de 
speciale GT-R 50th Anniversary.” 
Nissan levert de 2020 GT-R in de meeste 
markten in drie uitvoeringen: GT-R Premium, 
GT-R Track Edition en GT-R NISMO.  
In bepaalde regionen levert Nissan ook de 
uitvoeringen Pure, Prestige en Black. Toch is 
het deze 50th Anniversary Edition die de rijke 
historie van de GT-R viert. 

Drie kleurencombinaties
De speciale uitvoering wordt geleverd 
in drie heritage two-tone kleurstellingen, 
geïnspireerd op de kleurschema’s van de 
Japanse GP-raceklasse waarin de originele 
GT-R super succesvol was. De beroemde 
kleur Bayside (Wangan) Blue verdween na het 
pensioneren van de GT-R R34, maar keert 
nu op spectaculaire wijze terug met witte 
racestrepen. Een speciaal vier-lagen-lak en 
een dubbelverhittingsproces zorgt voor een 
extra rijke blauwe tint. Blauwe accenten op de 
wielspaken zijn andere kenmerken die stilstaan 
bij een halve eeuw GT-R.  

Geen enkele drielettercombinatie geniet 
wereldwijd zoveel bekendheid als ‘GT-R’. 
Nissan versterkt die iconische status van 
de GT-R-typebadge met de onthulling 
van de speciale Nissan GT-R 50th 
Anniversary Edition. De speciale uit-
voering staat stil bij vijftig jaar Nissan 
GT-R en wordt geleverd in drie unieke 
heritage-kleurstellingen. 

Nissan levert de GT-R 50th Anniversary Edition 
ook in de kleurencombinaties Pearl White met 
rode strepen en Super Silver met witte strepen.
 
Extra performance, ontstaan in de autosport
De verfijning en prestaties van de 565 pk 
sterke 3,8-liter V6 24-kleps benzinemotor met 
twee turbo’s van de GT-R waren in de ogen 
van sommigen al van zo’n hoog niveau,  
dat er geen ruimte voor ver  betering was.  
Toch had  den de engineers van Nissan nog een 
paar pijlen achter de hand. Door toe passing 
van nieuwe turbo’s kon de respons van de 
motor bij lage toeren worden verbeterd.  
Het kenmerkende uitlaatgeluid van de Nissan 
GT-R wordt extra versterkt dankzij een 
nieuwe titanium einddemper met titanium 
uitlaatmonden met gepolijste blauwe randen. 

Een interieur dat past bij de GT-R
Het interieur van de Nissan GT-R kenmerkt zich 
door een ideale mix van luxe en sportiviteit. 
De stoelen bieden zowel vóór- als achterin 
comfort en voldoende ondersteuning. 
Nissan werkt het dashboard af met een 
enkel stuk hoogwaardig  Nappa-leder met 
hoogwaardige stikselafwerking. Het navigatie- 
en audiosysteem is te bedienen via een 
fors 8-inch touchscreen geïntegreerd in het 
dashboard.  

Meer weten over de 
sportmodellen van Nissan? 

Bezoek dan eens ons Nissan 
High Performance Center aan 

de Schepenbergweg 43 in 
Amsterdam.
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Tel: (020) 691 02 01

Gorinchem 
Edisonweg 7a, 
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en drukfouten.
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Dankzij grote iconen op het display is het 
infotainmentsysteem intuïtief te bedienen voor 
minimale afleiding onderweg. 

Aan het sportstuur zijn schakelflippers 
bevestigd zodat de bestuurder ook in 
bochten op- en terug kan schakelen zonder 
de handen van het stuur te hoeven halen. 
Alle 2020 Nissan GT-R-modellen hebben 
in geselecteerde markten standaard 
NissanConnect met geïntegreerde audio, 
navigatie- en communicatiediensten. 
Met dit systeem kan de gebruiker via een 
smartphone de deuren ver- en ontgrendelen, 
het alarm activeren, nooddiensten oproepen 
of de locatie van de auto achterhalen.

370Z 50th Anniversary Edition
Tegelijk met de GT-R 50th Anniversary Edition 
presenteerde Nissan de 370Z 50th  Anniver sary 
Edition. De jubileumeditie  debuteert vandaag 
op de autoshow van New York, dezelfde stad 
waar de originele Datsun 240Z een halve 
eeuw geleden debuteerde. De Nissan 370Z 
50th  Anniversary Edition is een eerbetoon 
aan de #46 BRE (Brock Racing Enterprises) 
Datsun 240Z die meerdere SCCA National 
 Championships won met John  Morton achter 
het stuur. 

Voor modeljaar 2020 is de Nissan 370Z 
 beschikbaar in vier uitrustingsniveaus.  
Behalve de basisversie is er ook de Sport, de 
Sport Touring en de 370Z NISMO. De uitvoe-
ring Sport dient als basis voor de Anniversary-

Edition. Het exterieur van de Nissan 370Z 
50th Anniversary Edition wordt gekenmerkt 
door dezelfde uitstraling als de originele 
 BRE-raceauto, met keuze uit een rood/witte 
of zwart/zilveren kleurenschema. Herkenbare 
elementen zijn de twee strepen over de flanken 
en de kofferklep, motorkap, buitenspiegelkap-
pen en A-stijlen in de gekozen kleur (rood of 
zilver). 

Over de flanken loopt een dunne lijn die 
uitstrekt van de koplamp tot aan de achterruit 
en waarbij een driehoek gevormd wordt dat 
verwijst naar de C-stijl van de Datsun 240Z. 
De speciale uitvoering is ook voorzien van 
speciale 19-inch lichtmetalen wielen met rode 
accenten en een 50th Anniversary verwijzing 
op de achterzijde van het voorspatbord. 

De 370Z is een icoon van Nissan.  
De Z heeft in de afgelopen decennia het 
 segment gevormd. De 50th Anniversary 
Edition viert de geschiedenis van het model 
en zijn erfgoed in de racerij, die beide een rol 
hebben gespeeld in de verdere ontwikkeling 
van Nissan als merk. 

NISSAN STEUNT VAKWEDSTRIJDEN  
EN NIEUW TECHNISCH TALENT
Nissan is kennispartner geworden van World 
Skills, de vakwedstrijden voor VMBO‘ers. 
Het merk wil hiermee jongeren stimuleren om 
voor autotechniek te kiezen. Over de vraag of 
Van Mossel VKV hier aan mee wilde werken, 
hoefde het bedrijf niet lang na te denken. 
Talentontwikkeling is namelijk één van de 
speerpunten van Van Mossel VKV. 

Ook Nissan vindt het belangrijk om jongeren 
al vroeg te stimuleren om te kiezen voor 
een technische opleiding en loopbaan in de 
autotechniek. Nissan stelt auto’s beschikbaar 
waar leerlingen aan kunnen sleutelen. 
“Vanuit Nissan kunnen we ervoor zorgen dat 
de snelle ontwikkelingen, zoals elektrische 

aandrijving, energieopslag en autonome 
technologie goed in beeld komen bij 
de vakopleidingen”, zegt Joost Roelofs 
Heyrmans, General Manager Aftersales bij 
Nissan Benelux.

Jos de Goey, Directeur World Skills 
Nederland, is blij met de samenwerking. 
“Steeds meer bedrijven tonen interesse in de 
vakwedstrijden. Niet alleen door materialen 
of machines te sponsoren, maar ook om 
technische vakkennis in te brengen.  
Dat is mooi, omdat de wedstrijden iets zijn 
van bedrijfsleven en beroepsonderwijs.  
En er zijn tekorten op de arbeidsmarkt.  
Jonge mensen al vroeg met autotechniek in 

contact brengen zorgt ervoor dat ze hun 
talenten ontdekken en ook gaan kiezen voor 
dit beroep.”

Tijdens de nationale kampioenschappen 
voor World Skills, die onlangs werden 
gehouden in Amsterdam konden de 
deelnemers ook de sportieve supercar 
Nissan GT-R van Van Mossel VKV bewon-
deren. 

Bron: Automotive Online
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