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7 JAAR MAP UPDATE
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
**  Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom  

 Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een  
 jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

*** Foto ter illustratie.

De nieuwe Kia XCeed.

De gloednieuwe Kia XCeed heeft alles om de hoofden te doen draaien. Een sportief  
cross-over design met unieke LED-koplampen vooraan in Z-vorm en opvallende  
LED-lichten achteraan. De grote binnenruimte en hogere zitpositie van een SUV.  
En de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals een volledig digitaal display  
in 12.3”. Ziet de nieuwe Kia XCeed er niet geweldig uit? Wacht tot u ermee rijdt.

 1,4 - 7,2 l/100 km (WLTP) 32 - 162 g/km (WLTP) Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

V.U.: NV Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106, IBAN: BE17 5701 3129 5521), Kolonel Bourgstraat 109,1140 Evere.

Ook beschikbaar als 
100% fiscaal aftrekbare 
Plug-in Hybride

Kia.com
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Beste lezer, 

Wanneer u dit eerste nummer van het nieuwe jaar 
2020 in handen heeft, is het 98ste autosalon reeds een 
tijdje achter de rug. Het is momenteel nog wachten op 
de inschrijvingen van maart en april om iets van een 
saloneffect te zien, maar het vele werk die wij hadden 
bij Vancia Car Lease duidt reeds op een positief signaal 
binnen de wereld van de bedrijfswagens.

Wat wel meteen duidelijk was tijdens het salon is dat 
de elektrificatie nu echt begonnen is. Alle merken 
hadden wel een of meerdere LEV-voertuigen binnen 
hun gamma. Steeds stonden deze hybride of full 
electric wagens centraal op de standen. Wij lijsten in 
dit nummer graag een paar van deze nieuwe spelers 
op in een handig overzicht, en leggen in detail uit wat 
hybride nu wel is, en vooral voor wie dit een optie kan 
zijn.

Wie ook de vingers op de pols heeft binnen de 
veranderingen in de autosector is Charles Peugeot. 
Familielid van Peugeot, vroeger commercieel 
directeur van Citroën, en nu als algemeen directeur 
van DS Automobiles België en Luxemburg, was en is 
hij steeds een geprivilegieerd getuige in deze nieuwe 
tijden. Bovendien is hij eerst en vooral een telg uit 

een ondernemerswereld 
en weet hij als geen 
ander wat de impact is 
van aandeelhouders, 
raden van bestuur en 
de werkingen van het 
ondernemen op zich.

Een wereld dat nauw aansluit bij de ondernemingssector, 
omwille van de nauwe banden maar ook omwille 
van de vele gelijkenissen, is de politiek. Een van de 
meest gekende politici van België is Vincent Van 
Quickenborne, federaal parlementslid en burgervader 
van Kortrijk. Hij reflecteert, zoals gebruikelijk zonder 
blad voor de mond, op de staat van het politieke 
landschap van vandaag, het belang van mobiliteit en 
de toekomst van zijn stad en België.

Deze veranderende tijden hebben ook een impact op 
Vancia Car Lease. Wij passen constant onze manier 
van werking aan, zowel wat betreft service en diensten. 
Het is dan ook heel belangrijk dat deze nieuwe visie en 
stijl weergegeven wordt binnen onze marketing. Met 
trots kondigen we dus onze nieuwe key-visual aan. 
Meer vindt u hierover terug in het nieuwsoverzicht, 
maar vooral ook tijdens een interview met het 
communicatiebureau Gutzandglory, die onze nieuwe 
visie realiseerde. Een rebels bedrijf, zoveel was duidelijk 
tijdens dit lunchinterview.

Als uitsmijter tijdens deze winterperiode zetten we 
graag even het spotlicht op de Vogezen. Deze streek, 
vooral gekend voor het skiën, kan ook op een totaal 
andere manier bezocht worden. Wij tonen graag aan 
hoe dit kan, van luxueuze boomhutten tot leven als een 
hobbit uit Lord of the Rings.

We wensen u veel leesplezier en blijven zoals steeds 
tot uw dienst.

Lease is More. 

  facebook.com / vanciacarlease 
  @VanciaCarLease 
  linkedin.com / company / vancia-car-lease

Guy Hannosette

Commercieel Directeur
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2020
een veranderende 

mobiliteit en een 

veranderd Vancia

Bij Vancia Car Lease zijn wij klaar voor de nieu-
we visie op mobiliteit en leasing. Zowel bij onze 
formules, diensten en aanbod aanloopwagens 
zitten we met beide voeten in de toekomst. Dit 
is nu ook weerspiegeld in een nieuwe look en 
feel inzake onze marketing. Met een nieuwe 
sterke campagne leggen wij het accent nog 
meer op onze persoonlijke dienstverlening. 
De wagen staat niet meer centraal, maar u als 
klant. Meer hierover leest u ook iets verder in 
dit nummer in de rubriek “Aan Tafel met Guy”. 

300 
aanloopwagens of 

wagens voor korte 

termijnverhuur bij 

Vancia Car Center

Graag stellen we u ons uniek Vancia Car 
Center voor. Wij beschikken bij Vancia 
Car Lease over meer dan 300 aanloop-
wagens of wagens voor korte termijn-
verhuur. Het aanbod is erg divers, alle 
motorisaties (ook elektrisch), elk type en 
elk merk. Op die manier heeft u zeker de 
perfecte aanloopwagen voor uw nieuwe 
medewerker, of overbrugt u het wachten 
op uw nieuwe leasing met dezelfde of 
een gelijkwaardige wagen.
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CEO Mercedes-Benz  
Belgium Luxembourg,  
aan het woord 

Wat is de toekomst van de wagen als product? 
De doorbraak van de automobiel was niet alleen een 

technisch verhaal, het was ook ingegeven door het besef ‘de 
auto, mijn vrijheid’. Om die reden zijn wij er van overtuigd dat 
de wagen niet uit het straatbeeld zal verdwijnen - de megat-
rends van digitalisering, verstedelijking, individualisering en 
duurzaamheid ten spijt. Dat neemt niet weg dat de impact 
van deze trends groot is. Concreet betekent dit dat de auto 
van de toekomst in niets meer te vergelijken zal zijn met de 
auto zoals we hem nu kennen. Dankzij onze CASE-strategie 
evolueren we naar geConnecteerde, Autonome, Shared of 
gedeelde en Elektrische of Emissievrije mobiliteit waarbij 
de auto de symbiose wordt tussen hard- en software. Op 
die manier transformeren wij van een traditionele bouwer 
van auto’s naar een aanbieder van mobiliteitsdiensten en 
–oplossingen. 

Hoe zal de dienstverlening in de automobiel in de toekomst 
gebeuren?

Centraal in onze aanpak staat de klant. ‘Eenvoud’ en 
‘zorgeloos’ zijn daarbij de sleutelwoorden. We investeren 
dan ook continu in en werken aan naadloos op elkaar aan-
sluitende mobiliteitsdiensten op maat van onze klanten – of 
het nu gaat om een privéklant dan wel vlootbeheerders. Met 
Mercedes Connect me bieden we vandaag al een conciër-
ge service, voertuigdiensten en in car-office services aan. 
Binnen onze joint-ventures investeren we verder in – onder 
meer – autodelen en multimodaliteit. Het is duidelijk dat veel 
van de dienstverlening online zal gebeuren. Neemt niet weg 
dat ons dealernetwerk een cruciale rol blijft spelen. In de 

hele digitale wereld zal het menselijke contact uiteindelijk 
het verschil maken.

Hoe ziet het toekomstige netwerk van een constructeur 
eruit? 

Het dealernetwerk is en blijft een belangrijk onderdeel 
in onze aanpak. Ook al verwachten we dat in 2025 ongeveer 
25 % van de Mercedes-Benz verkoop wereldwijd online zal 
verlopen. Met onze Best Customer Experience 4.0 hebben 
we een strategie uitgewerkt waarbij de online en de offline 
belevingswereld van het merk centraal staan aangevuld 
met maatwerk en persoonlijk contact. Net daarom zijn onze 
professionele dealerships van onschatbare waarde waarbij 
we veel belang hechten aan een mix van verschillende type 
investeerders.

Welke plaats heeft de auto in de toekomstige mobiliteit als 
geheel? 

Het is onze overtuiging dat de auto een belangrijke pijler 
van individuele mobiliteit zal blijven. Ook in tijden waarin 
de deeleconomie verder groeit. Duurzame mobiliteit gaat 
veel verder dan de ontwikkeling van alternatieve aandrijvin-
gen, het vraagt onder meer ook de integratie van diverse 
transportmodi – multimodaliteit, dus. Want, laat ons eerlijk 
zijn, voor sommige verplaatsingen is de wagen allicht iets 
minder geschikt dan voor andere. Of nog, is een combinatie 
mogelijk om op de meest efficiënte manier van punt A naar 
punt B te geraken. Dit vraagt evenwel om een geïntegreerde 
aanpak waarbij alle spelers de krachten bundelen.

Niels Kowollik

“De weg  
naar de toekomst  

ligt open”

E R R A T U M 

In de vorige editie van More legde de redactie haar oor te luisteren bij ver-
schillende CEO’s van autoconstructeurs over hun toekomstvisie van de wa-
gen in de brede zin van het woord. Bij het antwoord van Niels Kowollik, CEO 
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, liep het verkeerd. Daarom brengen 
we hier alsnog zijn visie. 



U hebt behoorlijk wat politieke verwe-
zenlijkingen op uw palmares staan. Op 
dewelke bent u het meest trots?

De administratieve vereenvou-
diging om een bedrijf op te starten. 
Vroeger moest je daarvoor langsgaan 
bij een resem instanties. Nu gewoon 
naar het elektronisch ondernemerslo-
ket en alles wordt in één keer geregeld. 
We plukken daar ook de vruchten van. 
Er zijn veel mensen die een onder-
neming beginnen. Vereenvoudiging 
moet niet veel geld kosten maar het 
zorgt wel voor grote veranderingen.

In uw acties zit er ook een sociale 
bevlogenheid. Opkomen voor de 
zwakkeren en strijden tegen onrecht. 
Vanwaar komt die passie?

Ik ben de oudste van vijf kinde-
ren en ik besef maar al te goed dat 
ik gefortuneerd ben met mijn leven. 
Ik heb veel geluk gehad. Gezond, 
goede ouders, ik doe alle dagen wat 
ik graag doe. Dan mag je al eens iets 
teruggeven. Dat zat er van jongsaf 
aan trouwens al in, op school kreeg 
ik dikwijls de prijs voor parascolaire 
activiteiten omdat ik bijvoorbeeld 
geld inzamelde voor broederlijk 
delen. Je moet geluk kunnen delen 
met andere mensen. Daarom vond 
ik het fantastisch dat de Warmste 
Week van StuBru naar Kortrijk kwam 
dit jaar: meer dan 1000 initiatieven 
voor het goede doel! Dus: een warm 
hart? Beslist ja! Wat niet betekent dat 

je mensen die het goed doen, moet 
wegbelasten. Daar heb ik dan weer 
een hekel aan. Op dat vlak ben ik een 
donkerblauwe liberaal. 

Wat is uw kijk op de politiek vandaag? 
En wat zijn de verschillen tussen natio-
nale en lokale politiek?

Ik denk dat de meeste mensen het 
gepalaver beu zijn. Wat we niet nodig 
hebben, zijn wollige verklaringen, 
maar politici die weer principieel zijn. 
Er zijn teveel partijen in het midden 
die zelf niet meer weten waar ze voor 
staan. De kiezer pikt dat niet langer. 

Het verschil tussen nationale en 
lokale politiek. Het eerste gaat over 
ideologie: rechts of links, principi-
ele keuzes. Het tweede gaat over 
mensen, de kracht van een persoon. 
Partijpolitieke kleur is daarbij minder 
van belang. Het beleid dat gevoerd 
wordt voor de mensen van een ge-
meente of stad des te meer. 

Welke kwaliteiten moet een burge-
meester absoluut hebben?

Ik noem dat ook wel eens een bur-
gervader of burgermoeder. Iemand 
die er in moeilijke en goede tijden is 
voor zijn stad of gemeente. De ver-
persoonlijking van de trots van de 
gemeente of stad. Die iemand moet 
welbespraakt zijn, maar ook volks. Dat 
je al eens een pint kan gaan drinken 
op café. Je moet ook creatief zijn en 
zaken durven uitproberen. Zo hebben 

wij bijvoorbeeld fietszones in de stad, 
maar organiseren wij ook een autoral-
ly. Beide zorgen voor discussies, maar 
dat is goed. Dat maatschappelijk 
debat aanwakkeren, is belangrijk. Dat 
maakt een stad aantrekkelijk.

Het klassieke dienstbetoon van de 
burgemeester, bestaat dat nog?

We pakken dat op een profes-
sionele manier aan, met het gratis 
nummer 1777, waar alle vragen van 
de burgers binnenkomen. Dat wordt 
opgevolgd door de back-office. 
Klantvriendelijk, zoals een goed 
leasebedrijf dat ook is. (hilariteit)

U was een van de eerste politici met 
een weblog, ondertussen worden we 
met allerhande social media rond de 
oren geslagen. Hoe belangrijk zijn die 
voor u als politicus?

Mijn antwoord zal u verrassen: ik 
zit niet op Facebook, een medewer-
ker van mij doet dat. Ik zit niet op 

W
anneer we Vincent Van Quickenborne ontmoeten op het stadhuis 
van Kortrijk, bruist hij van de energie. De burgemeester van 
Kortrijk is niet bepaald een backbencher. Die drive herkennen we 
ook in zijn politieke carrière. Het moet vooruitgaan en stilstand 

is achteruitgang. Een interview waar we ons geen seconde verveeld hebben. 

Je kan de mensen 
niet verplichten om 

elektrisch te rijden als 
de technologie niet 
matuur is of je hebt 
niet genoeg keuze 

voor alle budgetten.

C O V E R S T O R Y 



“De auto betaalt  
uw pensioen”

Vincent Van Quickenborne,  
burgemeester van Kortrijk



Instagram maar wel op Twitter om-
dat ik graag mijn mening ventileer en 
ook lees wat opiniemakers te zeggen 
hebben. Maar eigenlijk interesseren 
al die trivia op sociale media mij niet. 
Ik kijk wel graag naar schoon madam-
men en via whatsapp delen we vuile 
moppen met vrienden (algemene 
hilariteit). Even serieus: al die bagger 
die politici op social media over zich 
heen krijgen, ik pas daarvoor. Je zou 
er depressief van worden. Maar ik 
heb wel een stevige smartphonever-
slaving waar ik dringend vanaf moet. 
De hele dag “ting, ting”, gek word ik 
ervan! (gooit smartphone ostentatief 
op het tapijt).

Nu iets heel anders: de bedrijfswagen. 
Een bepaald politicus stelde onlangs 
voor om tegen 2023 alle bedrijgswa-
gens elektrisch te maken. Uw mening 
daarover?

Eerst en vooral: ik geloof in de 
bedrijfswagen. Al die toestanden 
waarbij men de mensen netto za-
ken wil afpakken, ik ben daar tegen. 
De verkiezingsuitslag was wat dat 
betreft duidelijk. Ten tweede: mede 
dankzij de bedrijfswagen hebben we 
al een van de zuinigste en meest eco-
logische vloten van Europa. Ik ben 
akkoord dat die trend naar elektri-
sche bedrijfswagens de juiste is, maar 
het moet wel ook haalbaar zijn qua ti-
ming én het moet ook betaalbaar blij-
ven. Want in die nota van Magnette 
stond ook dat de auto’s tussen nu 
en 2023 allemaal duurder moeten 
worden. Onbespreekbaar! Trouwens, 
80 % van de bedrijfswagens rijden in 
Vlaanderen. Dat zijn allemaal hard-
werkende mensen die voor heel veel 
toegevoegde waarde zorgen in onze 

samenleving. Ik zou dus zeggen: han-
den af van de bedrijfswagen! 

Maar 2023 is volgens u dus geen realis-
tische termijn?

Nee, zoveel elektrische én betaal-
bare auto’s zijn er nu ook nog niet op 
de markt. En bij de elektrische water-
stofauto’s heb je twee dure modellen 
en drie tankstations. Je kan de men-
sen niet verplichten om elektrisch te 
rijden als de technologie niet matuur 
is of je hebt niet genoeg keuze voor 
alle budgetten. Alleen al in dat op-
zicht lijkt 2023 mij geen realistische 
termijn. Het moet haalbaar zijn en 
mag geen pestmaatregel zijn.

U bent goed op de hoogte van de 
materie …

Ik volg het wel wat op omdat ik 
met Kortrijk ook het goede voor-
beeld wil geven. Zo hebben wij bij de 
stad al tien elektrische wagens voor 
korte afstanden en gebruiken de 
schepenen en ikzelf een hybride wa-
gen. We doen dat met veel overtui-
ging, omdat we het goede voorbeeld 
willen geven.

Bent u een autofan?
Eigenlijk wel, ja. Ik vind de auto 

een van de mooiste uitvindingen die 
de mens ooit gemaakt heeft. Ik ben 
ook co-piloot in de rallysport. Ik zeg 
niet dat je iedere verplaatsing met de 
auto moet doen, maar nu probeert 
men de automobilist een schaam-
tegevoel te geven, terwijl de auto 
ieder jaar goed is voor meer dan 20 
miljard aan inkomsten voor de over-
heid. Zonder die inkomsten, komen 
we zwaar in de problemen met onze 
sociale zekerheid. De auto betaalt uw 

pensioen, dat zou nog een mooie titel 
kunnen zijn (lacht).

Naast de automobiliteit zijn er ook de 
alternatieven, zoals het openbaar ver-
voer. Hoe ziet u dat evolueren naar de 
toekomst toe?

Ik geloof echt in de technologi-
sche doorbraak van zelfrijdende au-
to’s en een totaal andere mobiliteit. Ik 
denk niet dat grote bussen de oplos-
sing zijn, behalve op bepaalde trajec-
ten. Zo willen wij een trambus tussen 
het centrum en Hoog-Kortrijk. Die 
mag wat mij betreft zelfs gratis zijn 
en moet heel frequent rijden. Maar de 
auto zal altijd zijn plaats hebben in de 
mobiliteitsmix. Alleen zal het anders 
zijn in de toekomst: abonnements-
formules waarbij je de auto oproept 
als je hem nodig hebt. Al dan niet in 
poolvorm met meerdere passagiers. 
Zo vind ik Uber een fantastisch idee. 
Jammer dat het in België tegenge-
houden wordt door de taxilobby en 
enkele linkse papegaaien. 

Mobiliteit wordt vandaag als iets 
negatief gezien. Maar voor mij is 
mobiliteit vrijheid en essentieel voor 
de ontwikkeling van de mensheid. 
Door je te verplaatsen, kan je meer 
mensen ontmoeten, kan je ook ook 
meer dingen doen. Dus méér mobi-
liteit in plaats van minder! Ik geloof 
er écht in dat we die files op termijn 
gaan oplossen door technologische 
oplossingen. De privébedrijven 
zullen daar een grote rol in spelen. 
Dat discours van iedereen naar het 
openbaar vervoer, daar geloof ik niet 
in. De trein reed in 1925 sneller van 
Kortrijk naar Brussel dan vandaag. 
Natuurlijk nemen de mensen dan de 
auto. Openbaar vervoer is een deel 

C O V E R S T O R Y 
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van de oplossing, maar in combina-
tie met tal van nieuwe zaken, die we 
trouwens vandaag al zien: deelsteps, 
zelfrijdende busjes, etc. 

U hebt vorig jaar een online referen-
dum georganiseerd voor een auto-
loze zondag per maand in Kortrijk. 
Waarom?

Ik vind het een goed idee dat 
de stad een dag per maand van de 
voetgangers en fietsers is. Maar ik 
wilde dat niet invoeren zonder de 
stem van de Kortrijkzanen te horen. 
Uiteindelijk was er geen meerderheid 
die het goedkeurde, maar er hebben 
wel 10.000 mensen gestemd. Dat al-
leen al is een succes, dat de burgers 
van deze stad enthousiast zijn om 
hun stem te laten horen over zaken 
die hen aanbelangen. 

Andere steden hebben al lage- emis-
siezones ingevoerd en er zijn er meer 
die het overwegen. Hoe zit dat in 
Kortrijk?

Het stond alleszins niet in ons 
verkiezingsprogramma en ik vind het 
eigenlijk ook asociaal. Wie rijdt er met 
een oudere auto? Dikwijls mensen 
die het niet breed hebben. Dan geloof 

Het verschil tussen 
nationale en lokale 
politiek: het eerste 
gaat over ideologie. 

Rechts of links, 
principiële keuzes. 

Het tweede gaat over 
mensen, de kracht 
van een persoon.

“Het is niet dat wij lokale spelers bevoordelen, Vancia Car Lease is er als beste uitgekomen.” 
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ik meer in positieve maatregelen, zo-
als de fietszone in onze stad. Auto’s 
mogen daar nog komen, maar ze 
moeten wel achter de fietsers blijven. 
Ook dat zorgt voor discussie voor en 
tegen, maar ik sta wel achter het prin-
cipe dat je in de stad voorrang geeft 
aan de zwakke weggebruikers. 

De stad Kortrijk is klant bij Vancia 
Car Lease. Hoe verloopt die 
samenwerking?

Heel goed, we zijn al jaren klant 
bij hen. We leasen er de stadswagen 
voor de burgemeester en schepenen 
en ook elektrische bestelwagens. 
Ze hebben dat contract trouwens 
binnengehaald via een openbare 
aanbesteding. Het is niet dat wij 
lokale spelers bevoordelen, Vancia 
Car Lease is er als beste uitgekomen. 
Dat verbaast mij ook niet. Wij zijn 
een heel ondernemende regio met 
een sterk netwerk van ondernemers, 
zowel groot als klein. Het is goed dat 
bedrijven elkaar ontmoeten en kun-
nen helpen in dossiers. 

Als afsluiter: wat zijn uw hobby’s?
Interviews geven hé! (lacht) 

Muziek! Heavy metal, zoals het 
Alcatraz-festival hier in Kortrijk. 
Lopen, ik ben getraind voor 10 km, 
maar zou ook eens een marathon 
willen lopen. Wellicht komt er één in 
Kortrijk. Diepzeeduiken doe ik ook 
graag. En natuurlijk co-piloot in de 
rally van Kortrijk. Dit jaar is het er 
niet van gekomen, maar volgend 
jaar hopelijk weer wel. Je merkt het 
al: eerder actieve hobby’s. Sommige 
kwatongen beweren dat ik wat hy-
perkinetisch ben. Maar daar is echt 
niets van aan (luide lach).

“Ik vind de auto een van de mooiste uitvindingen die de mens ooit gemaakt heeft.”

12
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Charles Peugeot (DS Automobiles Belux)

“Culturele actoren 
voeden onze kennis, onze inspiratie 

en onze interpretaties”

C
harles Peugeot is een van de erfgenamen van de negende generatie 
van de familie die het merk in het begin van de 19de eeuw heeft 
opgericht. Ondanks deze prestigieuze erfenis, is hij een toegankelijk 
man. Gepassioneerd door zijn werk, maar hij besteedt ook graag tijd 

aan zijn familie. Vooral aan zijn twee zonen, vijf en drie jaar oud. “Het erfgoed dat 
mij is overgeleverd, hoop ik door te kunnen geven aan de volgende generaties”, 
vertrouwt hij ons toe. Reizen, sporten of zelfs goede wijn (met vrienden) zijn 
allemaal geneugten die de vrije tijd van de baas van DS Automobiles in België 
en het Groothertogdom Luxemburg vormgeven. Dit is de Charles Peugeot op 
de stapel. Tijd om nader kennis te maken!

13
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Is het voor iemand met de naam 
Peugeot een evidentie om in de auto-
mobielsector te werken?

Een evidentie niet, nee. Maar in 
mijn geval is het iets waar ik altijd 
al van kindsbeen af een passie voor 
heb gehad. De auto was het voer 
voor familiediscussies met mijn 
vader, broers en zussen tijdens het 
diner. Het is een onderwerp dat me 
altijd erg heeft geamuseerd. Als kind 
maakte ik modelautootjes. Eerst 
elektrische auto’s, daarna thermi-
sche wagens. En elke dinsdagavond 
kwam mijn vader thuis met alle mo-
gelijke autotijdschriften, die ik dan 
van hem stal om ze vervolgens te le-
zen in mijn kamer. Geleid door deze 

passie, wilde ik 
voor ingenieur stu-
deren om in de au-
tomobielsector te 
kunnen werken. Ik 
ging onder andere 
naar een school 
voor mechanica 
en een school 
gespecialiseerd in 
motoren. Ik heb 
daar gewerkt aan 
een studieproject 
dat bestond uit het 
op punt stellen van 
een V10 voor de 24 
uur van Le Mans. In 
het belang van de 
continuïteit leek 
werken bij PSA me 
belangrijk. Het is 
een eer, een plicht 
en een passie.

Peugeot heten 
en werken voor 
DS, is dat niet 
onverenigbaar?

Ik heb mezelf die vraag nooit 
gesteld. Werken bij DS kwam heel 
natuurlijk. In het verleden werkte 
ik bij PSA en vervolgens bij Citroën, 
met name in Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. Bij Citroën werd mij een 
job aangeboden om als projectma-
nager aan de vervanger van de DS3 
te werken. Het was spannend om aan 
een zo’n project te kunnen werken, 
vooral omdat ik de DS3 erg leuk vond. 
Van het één kwam het ander: DS wist 
onder de vleugels van Citroën uit te 
komen. Ik mocht het avontuur voort 
te zetten en deelnemen aan iets 
heel spannend: het bouwen van een 
nieuw merk.

Kon men zich bij de overname van 
Citroën in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw voorstellen dat het voor 
Peugeot het begin was van de op-
bouw van een echt auto-imperium?

Ik denk dat we in elke fase van de 
ontwikkeling van het bedrijf moes-
ten nadenken over de uitdagingen 
van de dag en het potentieel voor 
waardecreatie. Ik denk niet dat we 
moeten praten over de premissen. 
Vijftig jaar geleden kon niemand zich 
voorstellen dat er een niveau van 
autoconcentratie zou zijn zoals we 
dat nu kennen. Zoals niemand kon 
denken dat de auto een mondiaal en 
geconnecteerd fenomeen zou wor-
den binnen een gediversifieerd mo-
biliteitsaanbod. In de jaren zeventig 
was de industriële logica met Citroën 
en Talbot niet meer dezelfde als nu.

Wat zijn de uitdagingen van vandaag?
Het is van essentieel belang om 

te kunnen profiteren van een grote 
geografische spreiding, om de on-
zekerheden die men op bepaalde 
momenten op bepaalde markten kan 
hebben, te verzachten. Grootte is ook 
cruciaal geworden om te kunnen pro-
fiteren van schaalvoordelen op het 
gebied van inkoop. Vooral voor bat-
terijen, het hot topic bij uitstek, dat de 
komende tien jaar het hoofdthema 
van de rentabiliteit zal blijven.

Een ander hot topic bij PSA is de fu-
sie met FCA. Wat kan je daar al over 
zeggen?

Synergiën creëren is een van de 
belangrijkste drijfveren voor deze fu-
sie. En als het merk DS verheugen we 
ons erop om samen met Alfa Romeo 
en Maserati in één portfolio te zitten. 
Eendracht maakt macht. Samen zijn 
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we in staat om technologieën aan 
te bieden die we ons in het verleden 
misschien niet hebben kunnen ver-
oorloven omdat we te klein waren.

Slaagt het merk DS erin om klanten 
te veroveren die Duitse premium ge-
woon zijn?

Dat is in ieder geval het doel van 
het merk DS: nieuwe premiumklan-
ten veroveren. Het is dan ook een 
graadmeter die we nauwlettend in 
de gaten houden. Want als DS in 
feite de andere merken van de groep 
zou kannibaliseren, zouden we ons 
doel gemist hebben. De uitdaging is 
om voor elk van de merken een zeer 
duidelijke identiteit te hebben, met 
een even duidelijke prijspositionering. 
Wat we vandaag zien bij onze multi-
merkdealers, is dat Peugeot-, Citroën- 
en DS-klanten niet dezelfde zijn.

Eerder dan over premium, praten jullie 
over luxe à la française bij DS …

Dat klopt. Voor mij is premium in-
terpretatie die Duitse fabrikanten aan 
het topsegment van de markt hebben 
gegeven. Tegenwoordig is praten over 
luxe geen arrogantie. In de autowereld 
kunnen we in feite stellen dat we “hy-
perluxe” hebben met de prestigieuze 
Italiaanse of Engelse merken die hun 
auto’s voor 200 of 300.000  euro 
verkopen. Deze producten zijn gericht 
op een zeer specifieke klantenkring 
die vaak zeven of acht auto’s koopt. 
DS en zijn merkidentiteit claimen ge-
inspireerd te zijn door de knowhow 
van de Franse luxe zoals die in Parijs 
bestaat bij lederwarenfabrikanten, in 
de mode of in de kunst. Daarom zijn 
we partners van het Louvre en de 
Fashion Week. Alle mogelijkheden 
die we hebben om met deze makers, 

deze culturele actoren, ideeën uit 
te wisselen, voeden onze knowhow, 
onze inspiratie en onze interpretaties. 
We zijn hier niet om te kopiëren wat 
andere fabrikanten hebben gedaan. 
We hebben onze eigen filosofie. 

Hoe wordt dat concreet vertaald?
Ik wil graag zeggen dat we een 

commandoteam zijn dat vertrouwt op 
de oorlogsmachine die de knowhow 
van PSA is. We voeden ons product-
plan met de ingrediënten die klanten 
verwachten. En dit is zowel in het ont-
werp als in de industrialisatie en distri-
butie. Dit vertaalt zich in ontwerpnor-
men die specifiek zijn voor de top van 
het gamma. Laten we het bijvoorbeeld 
hebben over de kwaliteit die van binnen 
en van buiten wordt waargenomen. In 
de industrialisatie maken we gebruik 
van specifieke productieprocessen. 
Bijvoorbeeld: techno-lassen kost meer 
tijd in de productie en is duurder, maar 
het garandeert een carrosseriestijf-
heid die zorgt voor meer comfort qua 
akoestiek en vibraties. In de distributie 
hebben we onze uitstalramen, de DS 
Stores, waarin klanten zich voelen alsof 
ze in lobby’s van een vijfsterrenhotel zit-
ten, met activering 
van de vijf zintuigen 
en een zeer grondi-
ge selectie van des-
kundige adviseurs 
die kennis maakten 
met luxe op de Place 
Vendôme in Parijs.

Hoe definieert u het 
cliënteel van DS?

Onze klanten 
zijn levensgenie-
ters. Ze willen zich 
verwennen met 

chique objecten. De auto is een be-
geerlijk object, een lustobject. Het 
is deze dimensie die we hebben be-
sloten te exploiteren, waardoor onze 
modellen een zeer bijzondere stijl 
krijgen.

Een woord voor een ander
Meneer Peugeot, waar denkt u spontaan aan bij het horen 
van deze woorden?
• Mobiliteit:  “Toekomst”
• Brussel: “Een vriendelijke en gastvrije Toren van Babel”
• Bedrijfswagen: “De belangrijkste uitdaging voor DS in 

België en Luxemburg”
• Luxe: “In één woord: Frans. Als ik verder denk: een be-

grip dat op verschillende manieren kan worden gedefini-
eerd, omdat het zowel materieel als immaterieel kan zijn. 
Voor mij persoonlijk is luxe tijd en de relatie tot tijd.”

• Gastronomie: “Ontspanning en delen. In België vind ik 
de Brasserie Georges en de Chalet de la Forêt erg leuk.”

I N T E R V I E W
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First things first: een introductie 
over wat Gutzandglory precies is 
en hoe ze geëvolueerd zijn, of dat 
dachten we toch. “Een mijlpaal die 
onthoud je”, steekt Wolf Florizoone 
van wal. “We zijn dit jaar 10 jaar bezig.” 
Wanneer we polsen of ze een puur 
reclame-, communicatie- of eerder 
marketingbureau zijn, worden we 
met de glimlach afgewimpeld. 

“Ik ben Germanist van opleiding, dat 
heeft heel wat voordelen, maar ook 
nadelen. Zo vind ik het heel moei-
lijk om op semantische vragen te 
antwoorden. Want wat is reclame? 
Wat is marketing of communicatie 
en waar ligt dan het verschil? Wat ik 
met zekerheid kan zeggen, is dat we 
met Gutzandglory graag kijken naar 
het geheel: naar het verhaal dat een 
onderneming wil of kan vertellen, 
en niet enkel naar een losstaande 
advertentiecampagne.”

No guts, no glory
“Toen we tien jaar geleden startten, 
zag de reclamemarkt er alleszins 
heel anders uit. Alles was gericht op 
massamedia. Ik moet je niet vertellen 
dat dit nu allerminst nog het geval is. 
Net daarom is het van primair belang 
om goed na te denken over wat je als 
merk te vertellen hebt naar je klanten 
en op welke manier je wil gepercipi-
eerd worden. De keuzes die je daarin 
maakt, moeten op alle verschillende 
kanalen – of dat nu gaat om print, 
online campagnes of je eigen website 

– dezelfde zijn”, legt Wolf uit. 

Het veranderende landschap en de 
internationalisering maken van de 
marketingbranche een harde wereld, 
vertelt Wolf, tussen twee happen van 
het heerlijke brood van restaurant 
Messeyne, in: “Het is knokken om het 
verschil te kunnen maken in deze sector 
en op te boksen tegen internationale 
namen. Maar ik blijf het een geweldige 
uitdaging vinden om met onze agency 
alle verschillende economische takken 
te ontdekken en vooruit te helpen.” 

Authenticiteit en altruïsme
Als we vragen wat voor klanten in 
de portefeuille zitten, krijgen we 

S
amen met het Gentse communicatiebureau Gutzandglory 
ontwikkelde Vancia Car Lease haar kersverse reclamecampagne. 
Dat het bureau ook al een decennium klant is van Vancia Car Lease, 
maakt van Managing Director Wolfgang Florizoone de ideale 

kandidaat om aan tafel (voor de gelegenheid opnieuw van Restaurant 
Messeyne in Kortrijk) te schuiven naast Guy Hannosette. De redactie van 
More was erbij en spitste de oren. 

Wolfgang Florizoone,  

Managing Director Gutzandglory 

“Vancia Car Lease  
is een unicorn”

A A N  T A F E L  M E T  G U Y
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opnieuw een filosofisch antwoord: 
“We zijn meer op zoek naar soorten 
ondernemingen en mensen, niet 
zozeer naar bepaalde takken in het 
bedrijfsleven, zeker aangezien je dan 
snel met concurrentiële issues zit. 
Voor onze klanten gaan we op zoek 
naar authenticiteit, een beetje naar 
de unicorns van deze wereld. Vancia 
Car Lease is zo’n unicorn. En dan wer-
ken we maar al te graag samen.” 

Het is Guy Hannosette die daarop 
inpikt: “Dat is net waarom we jullie 
gekozen hebben om onze campagne 
uit te denken. Jullie zijn in staat om 
op een diepgaande en persoonlijke 
manier na te denken over merken.” 

Achter merken staan mensen 
Thibaut Martens, Marketing Manager 
bij Vancia Car Lease, die mee is aan-
geschoven, kan die specifieke manier 
van aanpak alleen maar beamen. 
“We zijn erin geslaagd om samen tot 
een mooi eindresultaat te komen dat 
onze verschillende waarden – waarbij 
de persoonlijke aanpak met stip op 
nummer één staat – reflecteert. Elke 
klant moet zich aangesproken voelen 
met onze campagne en dat is hier-
mee perfect gelukt.” 

Het is Wolf die Thibaut bijtreedt: 
“Die persoonlijke aanpak maakt jullie 
inderdaad tot wat jullie zijn, zeker 
bij jullie bestaande klantenbestand. 
Met deze campagne kan je net ook 
aan andere fleet owners, potentiële 
klanten dus, tonen waarmee Vancia 
Car Lease zich onderscheidt van de 
andere leasemaatschappijen.” 

Boys and their toys 
Het is duidelijk: Vancia Car Lease is 
niet zomaar een van de klanten van 

Gutzandglory. De reden daarvoor is 
dat Gutzandglory op haar beurt ook 
klant is van Vancia Car Lease. “Al van 
bij de opstart van ons bureau – toen 
we nog in Kortrijk gevestigd waren – 
leasede ik mijn wagen bij hen”, vertelt 
de Managing Director. “Het was een 
zwarte Mazda6 in een zeer specifie-
ke uitvoering”, herinnert Wolf zich 
terwijl hij na enkele rake tikken een 
foto van het voertuig in kwestie te-
voorschijn haalt op zijn smartphone. 
“Ondertussen hebben we natuurlijk 
heel wat meer wagens in leasing bij 
Vancia Car Lease.” Wanneer Wolf een 
voor een alle wagens met veel details 
begint op te sommen, wordt het ons 
al snel duidelijk dat we hier met een 
autofanaat aan tafel zitten. 

“Dat klopt: ik ben autofreak sinds mijn 
vijfde”, zegt hij met een schittering in 
zijn ogen. “Ik hou ervan om mijn werk-
nemers bij te staan in de keuze van 

hun volgende bedrijfswagen. Zo heb-
ben we nu vooral Audi, Volkswagen 
en Mazda in het park. Dat is omdat 
die merken me nauw aan het hart 
liggen. De Mazda MX-5 is bijvoor-
beeld een leuke toevoeging aan ons 
wagenpark, ik moet je niet vertellen 
hoe blij we daarmee zijn! Er zijn trou-
wens enkele van onze wagens bijna 
aan het eind van hun leasecontract …” 
Wat volgt is een gesprek tussen Guy 
Hannosette en Wolf Florizoone over 
aandrijvingsvormen, merken en mo-
dellen. De passie voor het vak zit bij 
beide duidelijk in het bloed … 

Meer info:
gutzandglory.be

Met dank aan Restaurant Messeyne 
voor de warme ontvangst: 
restaurantmesseyne.be
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1. Laat het kind in u los

Slapen in een boomhut is niet enkel 
weggelegd voor zwoele zomeravon-
den. Dankzij de unieke locatie van 
de Nids des Vosges, in het midden 
van het bos tussen de Franse steden 
Gérardmer en La Bresse, waant u zich 
even alleen op de wereld – samen met 
uw gezelschap althans. De boomhut-
ten zijn tot in de details luxueus uit-
gerust waardoor van een Spartaanse 
overnachting allerminst sprake is. Het 
grootste exemplaar op de site – waar 
er in totaal 10 boomhutten staan 

– kan tot acht personen (maximaal 6 
volwassenen) overnachting bieden 
en telt zowaar 2 verdiepingen. De 
kers op de taart is zonder twijfel het 
Finse bad op het terras op de eerste 
verdieping van waaruit u van door 
de hete stoom naar het prachtige 
besneeuwde landschap kan turen. 
Zin om de skilaten aan te binden? Het 
skigebied van Gérardmer ligt amper 
9 kilometer verderop! 

nidsdesvosges.com

2. “In a hole in the ground there lived a hobbit.”

Van in de bomen naar onder de grond. 
Duik de wereld van J.R.R. Tolkien in 
en voel u een ware hobbit in deze 
halfbegraven cabine met begroeid – 
of besneeuwd – dak. Verscholen aan 
de voet van de bergen is het moeilijk 
om het huis – dat plaats biedt aan 2 
tot 4 personen – van het landschap 

te onderscheiden, maar eens binnen 
wordt u verrast door de combinatie 
van houten en natuurstenen materi-
alen. Van aan het gezellig haardvuur 
kunt u door de vele ramen de prachti-
ge besneeuwde omgeving gadeslaan. 
Wie weet ziet u wel een van de per-
sonages van Tolkien verschijnen! Het 

skigebied van La Bresse (Frankrijk) 
bevindt zich op nog geen 7 kilometer 
van deze betoverende wereld. 

la-clairiere-aux-cabanes.fr

D
e Franse Vogezen zijn de perfecte uitvalsbasis als u 
zin heeft om uw bedrijfswagen in te stappen en de 
sneeuwpistes tegemoet te rijden. Overnachten kan 
in een van de vele hotels in deze streek, maar More 

ging op zoek naar drie speciale betoverende plekken, waar u 
even alles en iedereen kunt vergeten. 

Zin in sneeuw? 

Start uw motor en rij naar de Vogezen! 

Unieke overnachtingen op 600 km van huis

©NIDSdesVOSGES
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3. Kamperen is een understatement 

De term ‘kamperen’ krijgt in de 
Camping Du Mettey een compleet 
nieuwe lading. U kunt er in een 
yurt slapen of een zogenaamde 
‘Refuge du Bouchot’, een bijzonder 
ontworpen slaapplaats voor 4 tot 6 
personen. Kies voor de ‘Vision’air’ 
of de ‘Crystal Dôme’ als u maar 
met z’n tweeën bent en geniet de 
hele nacht van een prachtig pano-
ramisch uitzicht. Uw gading nog 
niet gevonden? Kijk dan naar de 

‘écologites’ die deze site te bieden 
heeft. Bij de ontwikkeling van deze 
10 verblijven die de camping telt, 
stond ecologie met stip bovenaan. 
De grote raampartijen zullen u op-
nieuw doen versteld staan van het 
prachtige besneeuwde landschap. 
Zowel het skigebied van Gérardmer 
en La Bresse liggen op zo’n 15 km 
van deze unieke camping. 

campingdumettey.com

Beetje autogek  

vindt zijn gading 

Even genoeg van de skilatten? De 
Vogezen hebben voor de autolief-
hebbers onder ons een wel heel inte-
ressante uitstap in petto. De Cité de 
l’Automobile in Mulhouse durft zich 
immers het grootste automobielmu-
seum ter wereld noemen. Tussen de 
grootste verzameling Bugatti’s en 
Rolls-Royces kunt u zich wagen aan 
interactieve belevingen zoals achter 
het stuur kruipen van een Formule 
1-wagen of een band ervan vervan-
gen. Ook voor kinderen heeft dit mu-
seum heel wat in petto: ze kunnen er 
onder andere hun rijkunsten oefenen 
in mini-karts. 

citedelautomobile.com

4 tips om de sneeuw in te rijden 

Wanneer u uw wagen neemt naar een skigebied, blijft voorzichtigheid 
geboden, zelfs wanneer u over een goed paar winterbanden beschikt. 
Waar moet u nu weer allemaal op letten? We lijsten het voor u op! 

1. Zichtbaarheid is alles
De eerste tip start al voor uw vertrek. Doe dit namelijk niet alvorens 
uw volledige voorruit ijsvrij is. Dit kan door middel van een isolatie-
deken of stuk karton op de voorruit te plaatsen voorkomen worden. 
Eens het kwaad is geschied, neem dan ruimschoots de tijd om het ijs 
en / of de sneeuw van uw voorruit weg te krabben. Zichtbaarheid is 
altijd belangrijk, maar nog meer in moeilijke rij-omstandigheden. 

2. Pas uw snelheid aan 
Eens u de baan opgaat, is het belangrijk om uw snelheid te verlagen. 
Hoe sneller u rijdt, hoe groter de kans is dat u de controle over uw 
wagen verliest. Vooral in de bochten is trager rijden een slimme zet, 
dan heeft een auto immers minder de neiging om naar de buitenkant 
van de bocht te glijden. 

3. Anticipeer in het (sneeuw)verkeer
In het verkeer zou u altijd moeten anticiperen op wat er rondom u ge-
beurt, maar dit geldt zeker wanneer het gesneeuwd heeft. Met deze 
weersomstandigheden moet u meer voorbereidingstijd incalculeren 
en zo ook sneller (voorzichtig) beginnen remmen wanneer het nodig 
zou zijn. Hou er zeker rekening mee dat de andere weggebruikers an-
ders reageren dan normaal, daarom is het interessant om een grotere 
afstand tussen de wagen voor u te laten. 

4. Luister naar uw auto 
Laat voor één keer de radio uit en probeer zo goed mogelijk te horen 
hoe uw wielen reageren op het wegdek. Kleine tegenstribbelingen, 
zijstapjes en dergelijke leren u hoe goed (of slecht) de weg erbij ligt. 

© Culturespaces / C. Recoura
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Vraag het aan Vancia

Waarom 2020 het jaar 
van de plug-in hybride wordt

Hoeveel verbruikt zo’n PHEV?
Veel en weinig, afhankelijk van hoe u het bekijkt. En vooral: van hoe u hem 
gebruikt. Op papier afficheren de meeste PHEV’s, zware SUV’s à la Porsche 
Cayenne en Volvo XC60 incluis, een WLTP-gehomologeerd normverbruik 
van zo’n 1,5 à 2 liter / 100 km. Rijdt u echter voortdurend onder de spreek-
woordelijke kerktoren, dan is het zelfs perfect mogelijk om geen enkele 
druppel brandstof te verbruiken. U zou de PHEV dan ook al snel een ideale 
springplank kunnen noemen naar elektromobiliteit, al verdienen de op het 
eerste gezicht indrukwekkende verbruikscijfers ook enige nuance.

Kijken we bijvoorbeeld enkel en alleen naar het elektrische verbruik, dan ligt 
dat vaak bijna dubbel zo hoog dan bij een vergelijkbare full-EV. Omdat die 
laatste uiteraard geen zware verbrandingsmotor meer hoeft mee te zeulen. 
Het omgekeerde geldt trouwens ook: wie het vertikt om zijn of haar plug-
in hybride consequent aan de stekker te hangen, sleurt bijgevolg zowat 
250 kilogram aan lege batterijen mee. Daardoor verplicht u de verbran-
dingsmotor niet alleen om sowieso al harder te werken, maar ook om als 
generator te fungeren om diezelfde batterijen weer bij te laden. Resultaat: 
een verbruik dat al snel oploopt richting 10 liter / 100 km, en dus ook een 
auto die zijn nobele doel volledig voorbijschiet …

Hoe werkt dat eigenlijk, een 
plug-in hybride?
De voordelen van elektrisch rijden, 
maar dan zonder de nadelen: dat is, in 
een notendop, het concept achter de 
oplaadbare hybride. De geïntegreer-
de batterijen zijn (voor de meeste 
automobilisten) tegenwoordig groot 
en krachtig genoeg om hun dagelijkse 
trajecten volledig elektrisch af te leg-
gen, anderzijds zijn ze ook compact 
genoeg om in 3 à 4 uur weer volledig 
opgeladen te raken aan een klassiek 
stopcontact. Dankzij de combinatie 
met een klassieke benzinemotor (of 
diesel, in het geval van Mercedes-
Benz) hoeven bestuurders bovendien 
niet te vrezen om zonder stroom te 
vallen, en kunnen ze nog steeds ge-
pakt en gezakt naar hun buitenlandse 
winter- of zomerbestemming trekken. 

N
u het aandeel dieselwagens in de fleetmarkt fors blijft teruglopen en 
de pas herziene autofiscaliteit ook voor benzinemodellen bijzonder 
nefaste gevolgen heeft, verwachten de meeste waarnemers dat 
heel wat wagenparken en zelfstandigen dit jaar hun heil zullen 

zoeken in fiscaalvriendelijke plug-in hybrides (of kortweg PHEV’s). Maar 
wat zijn nu de concrete voordelen van zo’n oplaadbare hybride? En zijn er 
ook bestuurders voor wie deze aandrijfvorm absoluut niet geschikt is? In dit 
artikel geven we u een antwoord op de meest gestelde vragen.

C A R S
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Een overzicht van de goed-
koopste plug-in hybrides uit het 
aanbod van Vancia Car Lease:

Kia Ceed Sportswagon  
Plug-in Hybrid 
  8,9 kWh
  ca. 60 kilometer
  vanaf 35.390 euro

Kia XCeed Plug-in Hybrid 
  8,9 kWh
  ca. 60 kilometer
  vanaf 36.490 euro

Audi A3 Sportback TFSI e 
  8,8 kWh
  40 kilometer
  vanaf 36.590 euro

Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid 
  8,9 kWh
  66 kilometer
Prijs: vanaf 36.749 euro

Skoda Superb iV
  13 kWh
  55 kilometer
  37.599 euro

Kia Niro PHEV 
  8,9 kWh
  58 kilometer
  vanaf 38.590 euro

Ford Kuga PHEV 
  14,4 kWh
  ca. 50 kilometer
  vanaf 38.650 euro

Peugeot 3008 Hybrid
  11,8 kWh
  ca. 50 kilometer
  vanaf 44.580 euro

Veel mensen associëren plug-in hybrides nog steeds 
met dure Porsches, BMW’s en Volvo’s, maar zijn er ook 
plug-in hybrides die wél binnen het leasebudget van 
de gemiddelde bedrijfswagenbestuurder vallen?
Meer dan je zou denken, zelfs. Dat heeft natuurlijk veel te maken met 
de strengere CO2-targets die Europa vanaf 2021 heeft vastgelegd, 
waarbij autobouwers een vlootgemiddelde van 95  gram CO2 / km 
moeten nastreven. Om dat gemiddelde te halen (en de monsterboe-
tes te ontlopen) zijn de constructeurs voortaan min of meer verplicht 
om hun klanten over de elektrische streep te trekken, met alle gunsti-
ge gevolgen van dien voor het aanbod én de prijszetting.

En dat laden, hoe zit dat juist? 
De (gebrekkige) laadinfrastructuur 
en de lange laadtijden blijven voor 
veel automobilisten twee van de 
voornaamste argumenten om géén 
elektrische auto aan te schaffen, 
maar met een plug-in hybride wor-
den die twee hordes zonder al te 
veel moeite genomen. Je hoeft dan 
ook niet aan dure snelladers op ge-
lijkstroom te gaan hangen, een klas-
siek thuislaadstation (de zogeheten 
‘wallbox’, met een laadvermogen 
van 3,7 tot 7,4 kW) volstaat ruim-
schoots om je PHEV in geen tijd vol 
te ‘tanken’. Bovendien investeren 
alsmaar meer bedrijven in slimme 
laadpunten met split bill-facturatie, 
zodat je laadkosten thuis recht-
streeks worden doorgerekend aan 
de werkgever.

Voor wie is een plug-in hybride  
dan interessant?
Eigenlijk zijn er twee belangrijke voorwaarden 
waaraan je moet voldoen om een PHEV te 
laten renderen. Zoals daarnet al aangehaald 
moet je enerzijds de nodige laaddiscipline 
aan de dag kunnen leggen, maar anderzijds 
is het ook cruciaal dat je verplaatsingsgedrag 
‘plug-in proof’ is. Versta daaruit dat je best 
over een regelmatig ( pendel)profiel be-
schikt, bij voorkeur zonder al te veel snelweg-
kilometers, zodat het gros van je dagelijkse 
verplaatsingen gecoverd kan worden door 
de elektrische actieradius. Voor de goed-
kopere PHEV’s mag je rekenen op een reële 
autonomie van zo’n 35 kilometer, al zijn er ook 
modellen (BMW X5 45e en Mercedes-Benz 
GLE 350de, om ze niet bij naam te noemen) 
die al respectievelijk 80 en 100 kilometer aan 
elektrische reikwijdte beloven.

Voor de doe-het-zelvers onder ons geven we 
tot slot nog mee dat veel plug-in hybrides 
een (iets) lager koffervolume hebben, het 
logische gevolg van de inplanting van het ac-
cupakket onder de koffervloer. Een trekhaak 
monteren was in de beginjaren vaak onmo-
gelijk, tegenwoordig kan het in de meeste 
gevallen wel. 
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‘t Zwien deur de 
bjèt’n joag’n. 

Deze zegswijze schopte het in 2013 tot mooiste West-Vlaamse uitdrukking. De 
letterlijke vertaling is ‘het zwijn door de bieten jagen’, maar West-Vlamingen 
gebruiken het om ‘uitbundig feesten’ of ‘uit de bol gaan’ te benoemen. 

De feestperiode ligt nu definitief achter ons, toch willen we u vanuit Vancia Car 
Lease ook een vruchtbaar 2020 toewensen. Wij gebruiken deze uitdrukking 
trouwens ook om aan te geven dat we er een lap op gaan geven. En dat doen 
we, het hele jaar door, voor onze klanten. Ook in 2020. En in alle jaren die erop 
volgen. 

K E R E K E W E R E
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NU VERKRIJGBAAR ALS HYBRIDE!

fi at.be
5,3 - 6,4 L /100 KM (WLTP)  •  119 - 141 G / KM CO2 (WLTP)

FIAT 500 STAR.
DE MEEST ICONISCHE 
STADSWAGEN OOIT.

Onze mobiliteit verandert, en ook de iconische Fiat 500 evolueert mee. 
Resultaat : een hybride versie met interessante fleet voordelen. 

Minder brandstofverbruik en tot 30% minder CO2 uitstoot.
Hierdoor kunt u genieten van belastingsvoordelen, 
lagere inschrijvingskosten etc.

Gebruiksvriendelijke batterij 
die oplaadt tijdens het rijden.

Toegang tot lagere emissiezones en 100% rijplezier.

Contacteer uw Fiat Business Center 
voor een fleetofferte op maat. Meer info op fiat.be.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Foto’s ter illustratie en niet contractueel. Meer info op www.fiat.be. V.U Yann Chabert. Adverteerder FCA 
Belgium n.v., Da Vincilaan 3 - 1930 Zaventem RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04] : www.fiat.be

BRANDSTOF
CO2

MAN0100641XA Fiat locales 500 Hybrid FEBMAR20 210x250 More BEL NL v1.indd   1 14/02/20   16:51
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Carglass®
dé ADAS-
specialist

Rijhulpsystemen of advanced driver assistance systems (ADAS) 
helpen bestuurders veilig te rijden. Camera’s en sensoren achter 
de voorruit spelen daarbij een cruciale rol. Dat vergt extra 
expertise bij een voorruitvervanging. Voor de veiligheid van de 
automobilisten en de aansprakelijkheid bij schadegevallen leggen 
autoconstructeurs specifi eke verplichtingen op aan herstellers. 

Carglass® investeerde als eerste autoruitspecialist op de 
vervangingsmarkt in opleidingen en apparatuur. Om de goede 
werking van rijhulpcamera’s te garanderen, herkalibreert 
Carglass® ze na een voorruitvervanging. Dankzij up-to-date 
technologie met behulp van realtime data van de constructeur. 
De wettelijke garantie op alle voertuigen blijft volledig gelden. 

Book online carglass.be 

Elke klant die bij Carglass® vertrekt kan erop rekenen 
dat alle systemen op en aan zijn voorruit nagekeken 
zijn, optimaal werken en conform zijn met de 
veiligheidsinstructies. 
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