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“Ik ben een man
van twee wielen,
maar daarom
nog geen held”
Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
Febiac
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3,9 - 6,9 L/100 KM •102 -158 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen).
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe B-Klasse.
Uw ideale bedrijfswagen vanaf 102 g/km CO2 uitstoot.
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Lease is More.
Beste lezer,
We zitten al ruim in het nieuwe jaar, maar ik wil u
toch nog een vreugdevol 2019 toewensen. Een jaar
vol succes, zowel privé als professioneel en uiteraard
bovenal een goede gezondheid.
Wij kijken terug naar een geslaagd autosalon dat vooral
in fleet en bedrijfsvoertuigen uitblonk. Duidelijk was het
ook dat vele chauffeurs en fleetmanagers zich meer en
meer het hoofd breken over de toekomst van fossiele
brandstoffen en aandacht hebben voor het steeds
veranderende verhaal rond elektrische motorisatie.
Wij bij Vancia Car Lease zijn hier zeker van bewust en
breiden bv ook onze vloot van kortetermijnwagens uit
met voertuigen met lage of onbestaande uitstoot zoals
hybride- en elektrische wagens. In elk leasingverhaal
bieden wij steevast een adviserende rol inzake
alternatieve aandrijflijnen.
Wie zeker de veranderende automobielsector van
dichtbij volgt, is Joost Kaesemans, gezicht en
woordvoerder van Febiac. In een los en ludiek interview
blikt hij terug naar de start van zijn carrière bij Febiac,
zijn liefde voor moto’s, het autosalon en mobiliteit in het
algemeen.

Dezelfde begeestering vindt u ook terug bij de
organisatoren van de bekende E3 Binckbanck Classic.
Jacques Coussens, PR-verantwoordelijke en Guy
Dedeyne, voorzitter, geven jullie een blik achter de
schermen van dit wielergebeuren. Elk jaar wint deze
wedstrijd aan grootte en populariteit en het staat
steeds met stip in de agenda van zowel de wielerfans,
ondernemers als journalisten.
Wij blijven steeds geïnteresseerd in de mens achter
Belgische bedrijven en schoven deze keer aan tafel bij
Rik Lecot. De medeceo van Lecot vertelt in zijn typische
nuchtere stijl over zakendoen anno 2019 en de ambities
en uitdagingen van dit bijna 600 medewerkers tellend
bedrijf.
Naast de terugkerende rubrieken als “actualiteit” of
“kerekewere” belichten we opnieuw een dienst van
Vancia Car Lease. Deze keer vertellen de collega’s van
de dienst productie naar het belang van hun functie en
hun leukste klantenervaringen.
U ziet/leest/hoort het: genoeg leesvoer tot aan het
nieuwe nummer.
Het Vancia Car Lease team wenst u alvast veel
leesplezier met dit derde nummer.

Guy Hannosette
Commercieel Directeur

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

Zonder twijfel uw meest
comfortabele bureau.

NEW SUV CITROËN
C5 AIRCROSS BUSINESS
Ophanging met Progressive Hydraulic Cushions®
3 onafhankelijke achterzetels met gelijke breedte
EAT8 automatische versnellingsbak
Grip Control met Hill Assist Descent
Advanced Comfort zetels
Koffervolume tot 720 L
20 rijhulpsystemen

4,0 – 5,8 L/100 KM
5,0 – 8,0 L/100 KM

105 - 132 G CO2/KM (NEDC)
132 - 181 G CO2/KM (WLTP)

business.citroen.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: New SUV C5 Aircross Shine - Opties: Parelmoer Wit /Silver Color Pack /19”
lichtmetalen velgen ART gediamanteerd. V.U.: A-L Brochard, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 – 1420 Brainel’Alleud. KBO BE0448.813.060. IBAN BE55 4829 0520 2144.
Tel. 02/206.68.00.
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op bovenstaand adres en / of het emailadres info@vanciacarlease.com.

ACTUALITEIT

5 nieuwe fleetmodellen
die thuishoren in elke car policy

De nieuwe lichting

Het tempo waarmee de autowereld zich dezer dagen richting een autonome, elektrische en – dromen mag – emissieneutrale toekomst haast, is
ronduit verschroeiend. Zelfs voor vlootbeheerders is het quasi onmogelijk
geworden om alle evoluties op de voet te blijven volgen, daarom hebben
onze auto-experts een top 5 samengesteld van de belangrijkste nieuwigheden voor de komende maanden.
Mercedes-Benz CLA
Met de CLA stopt ook Mercedes-Benz een
fleettopper in het nieuw. Die neemt naast
de digitale cockpit van de A-Klasse ook wat
uiterlijke trekken over van de grotere CLS,
maar introduceert vooral een geavanceerde
versie van het MBUX-infotainmentsysteem.
Daarmee kan je de CLA tal van vragen voor
de wielen werpen, gaande van het vetgehalte van avocado’s tot en met de uitslagen
van je favoriete voetbalploeg. Of hij ook
weet wat er op het loonbriefje van je rechtstreekse collega staat? Je kan het altijd eens
proberen…
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BMW 3 Reeks
Deze maand vervangt BMW zijn onvermijdelijke 3 Reeks. De
business-Beemer staat voortaan op het CLAR-platform van de
grotere 5 Reeks, dat een lager gewicht aan een dynamischer rijgedrag koppelt. In afwachting van de 330e plug-in hybride (39
g CO 2 /km) is de 318d met automaat de meest interessante fleetkeuze, met een verbruik van 4,1 l/100 km en een CO 2 -uitstoot van
108 g/km.
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Renault Clio
In tegenstelling tot de BMW en Mercedes
is de Renault Clio natuurlijk uit een heel
ander hout gesneden. Toch lijdt het
geen enkele twijfel dat hij zijn Duitse
collega’s qua volume ruimschoots zal
overvleugelen. Belangrijk om weten is
dat de B-segmenter op een gloednieuw
platform rolt, dat uiteraard bedacht is op
toekomstige hybride en zelfs elektrische
varianten. Binnenin valt vooral de switch
naar Renaults nieuwe en volledig digitale
‘Smart Cockpit’ op.
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Skoda Scala
Een regelrechte aanval op de VW
Golf, deze Scala. De Tsjech rust nochtans op het MQB A0-platform van de
kleine Polo, maar pakt wel uit met een
binnenruimte waar ze een segment
hogerop alleen maar jaloers op kunnen zijn. In tegenstelling tot de vorige
Skoda-generaties mag de Scala ook
op technologisch vlak uitpakken met
de nieuwste VW-goodies, zoals de
10,25 inch grote Virtual Cockpit.

Volkswagen Passat
Achter de vertrouwde looks van de vernieuwde
Passat schuilt een herziene cockpit met nieuwe rijtechnologie, zoals een Travel Assist die voortaan
de rijtaken overneemt tot snelheden van 210 km/u.
Wat je nog moet weten? Dat de plug-in hybride
GTE terugkeert met een grotere accu van 13,2
kWh, goed voor een elektrische actieradius van 55
kilometer.
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Interview Joost Kaesemans

“Ik ben een man
van twee wielen,
maar daarom nog geen held”

COVERSTORY

H

ij is al jaren de stem en het gezicht van FEBIAC (Belgische en Luxemburgse
Automobiel- en Tweewielerfederatie). Welke media ook bij hem
aankloppen, hij zal ze altijd met de nodige kennis van zaken informeren.
We hebben het natuurlijk over woordvoerder Joost Kaesemans. We
troffen de man voor een tête-à-téte tijdens het afgelopen Autosalon.

Hoe ben je in de automobielsector
terechtgekomen?
Ik ben van opleiding germanist
maar ik wou tijdens mijn studies
al voor de radio werken. Dat is ook
gelukt want ik kon aan de slag bij de
VRT. Maar daarnaast was ik in mijn
vrije tijd ook motojournalist. Ik werkte
o.a. voor ‘Motoren & Toerisme’ en
‘Motorrijder Magazine’. Die activiteit
heb ik dan ook kunnen doortrekken
naar mijn job bij de VRT, waar ik op
Studio Brussel verslaggeving deed
van motortesten. En op een dag is
FEBIAC komen aankloppen met de
vraag of ik verantwoordelijke wou
worden voor hun motorfietsafdeling,
zo ben ik bij FEBIAC begonnen in
september 1999. In het voorjaar van
2000 zat FEBIAC zonder woordvoerder en dat kon natuurlijk niet in
de aanloop naar het Autosalon. Toen
heeft Luc Bontemps (afgevaardigd
bestuurder van FEBIAC, n.v.d.r.) me
gevraagd of ik die job wou doen. Ik
heb toen ingestemd op voorwaarde
dat ik terug naar de moto’s mocht
indien mijn vuurdoop als woordvoerder voor een van beide partijen geen
succes was. Luc vond dat een goede
deal en de rest is geschiedenis!
Hoe ziet het leven van een woordvoerder er uit tijdens een Autosalon?
Vooral de laatste paar dagen voor
het Salon en de eerste dagen van het
Salon zelf zijn ongelooflijk druk. Heel
wat mensen hebben veel dingen van
mij nodig in die periode. Dan loop

je voortdurend achter de feiten aan.
Het is heel vroeg opstaan en heel laat
weer huiswaarts keren. Veel mensen
weten ook niet dat er na de normale
openingsuren nog veel events plaats
vinden. Ik voel mij ook verantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt tijdens
het Salon. Ik vind dat ik het dan ook
niet kan maken om hier niet te zijn. Ik
ben op die 20 jaar maar één of twee
keer weg geweest omdat ik naar een
nieuwszender moest gaan.
FEBIAC besteedt tijdens het Salon
speciale aandacht aan alternatieve
mobiliteit. Is dat de taak van een federatie die toch in de eerste plaats de
automobielsector vertegenwoordigt?
We vertegenwoordigen ook de
tweewielers, motoren, scooters en
fietsen. Maar los daarvan is het onze
taak als federatie om het succes van
onze producten niet alleen vandaag
te garanderen, maar ook in de toekomst. En dan kan je er niet omheen
dat we vandaag grote mobiliteitsproblemen kennen en dat er te weinig
ingrepen gebeuren om de infrastructuur te optimaliseren. De dag dat we
allemaal stilstaan, verkopen we ook
geen auto’s meer. Daarom is ons
standpunt als federatie: de auto blijft
de ruggengraat van onze mobiliteit,
maar het gebruik van alternatieven
mag zeker aangemoedigd worden.

Veiligheid! We zijn er ongelooflijk
in geslaagd om het risico voor inzittenden van voertuigen bijzonder
klein te maken. En ook de actieve
veiligheid – het vermijden van ongevallen – is spectaculair toegenomen.
En dat is ook positief voor de andere
weggebruikers. Het meest straffe
daaraan is dat het wel een stille revolutie lijkt die aan de mensen voorbijgaat: semi-autonoom rijden, auto’s
die zelf remmen voor voetgangers
en fietsers, etc. We hebben eigenlijk
de peperdure technologie die in de
neuskegel van een vliegtuig zit gecomprimeerd tot de grootte van een
pakje sigaretten en het dan in een
auto gestopt en betaalbaar gemaakt
voor iedereen. Dat vind ik een fantastische verwezenlijking!

Wat zijn voor u de belangrijkste innovaties in de automobielindustrie van
de afgelopen 20 jaar?
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De taak van de
overheid ligt bij het
uittekenen van een
toekomstig pad voor
die verschillende
technologieën.

Wat vindt u van de nieuwe WLTPtesten? Positief voor de consument?
Een meer realistische test was inderaad nodig. Dus meer transparantie
is zeker een stap in de goede richting:
voor het milieu, om de kost van het
rijden te kennen, etc. Maar je mag
toch niet vergeten dat de rechtervoet
altijd de belangrijkste rol speelt in het
verbruik: hoe hard je dus op het gaspedaal drukt. Op dat vlak pleit ik toch
voor realisme. Maar dat auto’s zuiniger
geworden zijn, staat buiten kijf.
Wat is uw mening over dieselbashing
en de promotie van elektrisch rijden
door de politieke wereld?
Als federatie pleiten wij voor
technologieneutraliteit als het om
aandrijvingen gaat. Iedereen weet dat
de uitstoot naar beneden moet, maar
laat de ingenieurs in de sector hun
werk doen. Hoe zij tot de resultaten
komen, weten ze veel beter dan de politiek. Anderzijds gaan we beloftevolle
technologieën toch een duwtje in de
rug moeten geven. Voor ons is het dus
een beetje schipperen tussen die twee.
Wat we bij de elekrische wagen te allen
tijde moeten vermijden is een “Freyafactuur” waarbij de zonnepanelen
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te lang en te zwaar werden gesubsidieerd. Ik vind het initiatief voor een
groepsaankoop door de Vlaamse
overheid van elektrische wagens daarom een slecht idee. Dat principe werkt
prima voor gas of elektriciteit maar
niet voor een product zoals de wagen.
Consumenten kopen een auto in functie van hun noden, hun budget, ... en als
je er vier modellen uitlicht kan je nooit
voldoen aan iedereen zijn wensen.
Bovendien is de concurrentie immens
in de automobielsector, zodat de individuele consument zelf wel de beste
deal kan doen zonder groepsaankoop.
Nee, de taak van de overheid ligt bij het
uittekenen van een toekomstig pad
voor die verschillende technologieën.
De elektrische wagen is zoals een patiënt die net uit coma ontwaakt. Hem
een stroomstoot geven gedurende
twee maanden met een aankooppremie, zo werkt het dus niet. Een langetermijnpolitiek, dat is wat we vragen
van de politiek. Geen one shots zoals
groepsaankopen gesubsidieerd met
belastingsgeld. De consument heeft
vandaag gigantisch veel vragen over
elektrisch rijden. Kom daar eerst met
oplossingen en antwoorden en dan zal
hij wel volgen.

De bedrijfswagen komt frequent in het
vizier van de media als het gaat over
congestie en vervuiling. Uw mening
daarover?
De bedrijfswagen maakt 11% uit
van het rijdende wagenpark, maar
is wel de ‘excuustruus’ die met alle
zonden beladen wordt. Het klopt
dat bedrijfswagens meer kilometers
rijden, maar dan in de eerste plaats
voor woon-werk verkeer en professionele verplaatsingen. Ze leggen
zelfs minder kilometers af voor privéverplaatsingen dan particulieren,
zo blijkt uit een recente studie van
Vias. Bovendien zijn ze door hun
snelle rotatie de groenste voertuigen
op de markt. Als je het mathematisch
bekijkt, zit er weinig mobiliteitswinst
in het afschaffen van de bedrijfswagen, zou dat al praktisch mogelijk zijn.
Want het is een deel van de verloning
en daar kan je zomaar niet aan raken.
En wat met de alternatieven zoals de
mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget? Ziet u daar wat in?
Wij staan daar als FEBIAC volledig achter, alleen mag het geen
dogma of verplichting worden. Wie
zich verplaatst, wil in de eerste plaats

comfort. It’s all about convenience!
Mensen die vandaag hun wagen laten
staan, doen dat in heel beperkte gevallen uit ecologische overwegingen,
maar meestal omdat hij voor hen
niet de juiste transportoplossing is.
Ze wonen in de stad, ze vinden geen
parkeerplaats, ze staan in de file, etc.
Zij kiezen voor alternatieven omdat
die beter bij hun verplaatsingsprofiel
passen. Waar ik mij wel aan erger, is
het manifesteren van het alternatief.
Van die slogans zoals ‘een fietser in
de stad, weer een auto minder’: daar
word ik gek van. Ik ga al 25 jaar met
de fiets naar het werk als het past
voor mijn agenda en het weer wat
meezit. Moet ik daar een heldendom
van maken? Nee toch! Laat de mensen de vrije keuze in functie van wat
ze nodig hebben om zich efficiënt en
comfortabel te verplaatsen.
U zei het daarnet al: u fietst naar het
werk. Is dat ook een hobby?
Ik ben absoluut een man van
twee wielen! Een ware fietsfreak en

ook nog altijd heel geïnteresseerd
in moto’s. Ik heb in de loop der jaren
behoorlijk wat moto’s gehad: een
Laverda, een Benelli, een Honda. Nu
staan er nog twee Yamaha’s GTS
in de garage, 25 jaar oud. Met een
van de twee ben ik onlangs weer
wat actiever gaan rijden. Ik heb ook
een diploma bromfiets- en motorfietsmechanica, dus ik sleutel daar
graag zelf aan. Hetzelfde met fietsen.
Fietsvrienden weten dat ze altijd bij
mij terecht kunnen als er aan hun fiets
moet gesleuteld worden.
Hebt u een favoriet automerk of kan u
dat niet zeggen als woordvoerder van
alle merken?
(lacht) Jawel hoor: ik ben een
Maserati-fan. Ik heb vroeger ook
een Maserati 224 gehad. Een van
de meest ongeliefde modellen eind
jaren 80 (lacht), maar ik heb die vijf
jaar geleden weggedaan om stenen
in de plaats te kopen. Ik vind het
onwaarschijnlijk mooie auto’s met
de juiste toon. Ik ga geen merken

noemen, maar sommige zijn over the
top. Maserati heeft dat ingehoudene,
dat gedistingeerde. Maar wanneer je
je voet naar beneden duwt, weet je
wél dat je leeft.

Vancia Car Lease
onder stroom!
Ook Vancia Car Lease werkt
mee aan de veranderende
mobiliteit en gaat volop voor
elektrische wagens. Binnen
het aanbod van Vancia Car
Lease vindt u full electric
wagens als de Nissan Leaf
en de VW e-Golf, of hybride
voertuigen als de Toyota
Auris Hybride. U heeft reeds
een Nissan Leaf voor €390/
maand of Toyota Auris
Hybride voor €294/maand
(beide btw excl, aan 12.000
km/jaar en steeds omnium
verzekerd). Deze twee wagens zijn bovendien maandelijks opzegbaar, dus indien
elektrisch rijden nog niet voor
u of uw chauffeurs blijkt te
zijn: geen enkel risico!
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De nieuwe Volvo V60 Cross Country
Avonturier in hart en nieren.

5,3 - 5,4 L/100 KM • 135-143 CO2 G/KM
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

Je hoeft geen offroad-fanaat te zijn om met de nieuwe Volvo V60 Cross Country
te rijden. Hij is de ideale uitlaatklep voor wie sporadisch in z’n vrije tijd
de platgetreden paden wil verlaten. Met zijn verhoogd chassis brengt hij je
moeiteloos op elke bestemming. Elk pad is dan ook het juiste pad, ongeacht de
weersomstandigheden. En dankzij zijn dynamische wegligging en verhoogde
zitpositie behoud je steeds alle controle en overzicht.
Gun jezelf de ruimte in het drukke stadsverkeer of op weg naar het avontuur.

DE VOLVO V60 CROSS COUNTRY:
VANAF € 4 4.100

Groep Novabil
NOVABIL - Brugsesteenweg 261 - 8500 Kortrijk T. 056 35 51 51 E. kortrijk@novabil.be
NOVABIL - Geallieerdenlaan 262 - 7700 Moeskroen T. 056 84 58 91 E. moeskroen@novabil.be
NOVABIL - Chaussée de Bruxelles 200 - 7500 Tournai T. 069 55 38 70 E. tournai@novabil.be
WAREGEM CARS - Waterstraat 51 - 8790 Waregem T. 056 60 17 03 E. verkoop@waregemcars.be
WWW.NOVABIL.BE

E3 BinckBank Classic
vaart eigen koers

A

ls West-Vlaanderen twee zaken ademt, zijn het ondernemen en koers.
En laat dat nu net gebundeld worden in de E3 BinckBank Classic, een
wielerwedstrijd die resoluut zijn eigen, ondernemende koers durft
te varen en uitgegroeid is tot een ware voorjaarsklassieker. Om het
succes van de E3 te achterhalen, schoof More aan tafel met enkele organisatoren.

Wat meteen opvalt, is dat de organisatoren allemaal uit de ondernemerswereld komen. Guy Hannosette
kennen we natuurlijk allemaal als
Commercieel Directeur van Vancia
Car Lease. Hij is verantwoordelijk
voor de vip-commissie. Guy Dedeyne
is voorzitter van de Raad van Bestuur
en is actief in de bouw met Dedeyne
Construct. Een sector waar ook
Jacques Coussens, voorzitter van de
PR-commissie, in actief is.

More: Die ondernemerszin nemen jullie ook mee naar de organisatie van de
E3 BinckBank Classic …
Guy Dedeyne: Dat klopt. Zestien
jaar geleden heeft de organisatie beslist om een aantal jongere ondernemers aan te trekken en zo een nieuwe
dynamiek te creëren. Dat is volgens
mij ook de basis voor het succes
vandaag. Kort na mijn intrede zijn we
gaan werken met vijf commissies: PR,
Financiën, Sport, Technisch en Vip.

Die vijf werkgroepen worden voorgezeten door een lid van de Raad van
Bestuur en bestaan uit leden van die
raad en losse leden, in totaal zo’n 34
mensen die het hele jaar door bezig
zijn met de koers.
Jacques Coussens: Het voordeel
daaraan is dat wij perfect weten wat
ondernemers willen. Ik vraag bijvoorbeeld potentiële sponsors nooit
om geld, maar ik stel hen een gepast
marketingverhaal en de daarbij horende visibiliteit voor. Dat slaat aan
bij de sponsors, waardoor zij intekenen en wij kunnen groeien. Tien jaar
geleden draaiden we 300.000 euro
omzet, nu bijna anderhalf miljoen.
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SPORT

E3 is altijd koers
More: Jullie werden in 2012 ook toegelaten tot de WorldTour, het allerhoogste niveau. Al moesten jullie daarvoor
wel de datum veranderen.
JC: Klopt. Het WorldTour reglement stelt dat er altijd een dag
tussen twee wedstrijden moet liggen. Aangezien wij zaterdag voor
de Ronde van Vlaanderen organiseerden en Gent-Wevelgem, dat al
WorldTour was, op zondag, moesten
wij de E3 een dag vervroegen. Vooral
de televisie betreurde dat. Wie kijkt
er immers vrijdagmiddag naar tv?
Maar wij hebben al snel onze plaats
opgeëist. De eerste keer haalden we
gemiddeld 500.000 kijkers over de
hele uitzending, vorig jaar zaten we al
aan 800.000.

Wat is de E3 BinckBank
Classic?
De E3 BinckBank Classic is een belangrijke
wielerwedstrijd met start en aankomst in
Harelbeke. Doorheen de jaren is de wedstrijd uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van het klassieke voorjaar. Met
Rik Van Looy (4x), Jan Raas (3x), Fabian
Cancellara (3x), Johan Museeuw (2x) en
recordhouder Tom Boonen (5x) staan
er heel wat monumenten uit de wielersport op de erelijst. Vorig jaar won de
Nederlander Niki Terpstra, een week later
schreef hij ook de Ronde van Vlaanderen
op zijn conto. Sinds 2012 is de wedstrijd
onderdeel van de WorldTour, het hoogste
niveau in het internationale wielrennen.
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Volgens mij komt dat door de opbouw van de wedstrijd. Het parcours
is zo getekend dat het spektakel
aanmoedigt, daar waar in andere
wedstrijden renners vaak tot de laatste helling wachten met hun aanval.
Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld
110 km spanning. Wanneer mensen
op de radio of via internet merken
dat het spannend is, zetten ze hun
televisie aan.
More: En volgden de vips die verhuis
naar vrijdag?
GH: Eigenlijk wel. In een aantal
jaar tijd is dat cijfer zelfs verdubbeld.
We hebben nu zowat 60 vip-bussen
met telkens 50 à 60 mensen aan
boord. Ze bekijken de koers langs het
parcours en worden nadien naar onze
tent op de Kwaremont of een van
de sterrenrestaurants uit de streek
vervoerd. Ook nu waren de vip-arrangementen maanden op voorhand
uitverkocht. De lokale ondernemers
zijn dan ook verknocht aan de koers,
het wordt hier als het ware met de
paplepel meegegeven.

Publiciteit tot in Amerika
More: Wat haast even spannend is, is
het moment waarop jullie de banner
voorstellen. Daar kijkt iedereen naar uit.
JC: Inderdaad. Die banner wordt
opgehangen op verschillende plaatsen langs de E17 (vroeger de E3, waar
de koers naar vernoemd werd, red.).
We proberen zo op een ludieke en
opvallende manier de datum van
onze wedstrijd te communiceren. De
eerste keer poseerde het vrouwelijke
lid van ons bestuur naakt op een fiets.
Een aantal jaar geleden refereerden
we dan weer naar het incident tussen
Peter Sagan en een bloemenmeisje.
We kregen een aantal klachten binnen, waardoor we de banner nooit
mochten gebruiken, maar kregen wel
aandacht van de wereldpers, tot CNN
toe. Het was onze beste PR-stunt en
we hebben er bijna geen geld aan
uitgegeven. (lacht)
De E3 BinckBank Classic wordt gereden op vrijdag 29 maart 2019.
Meer info op e3binckbankclassic.be

De nieuwe Ford Focus
Active Clipper

ZIET U DE WERELD LIEVER
IN HET ECHT DAN OP TV?
DIT WORDT UW FOCUS.
Beleef meer avontuur met de nieuwe Ford Focus Active Clipper. De nog grotere
bagageruimte van 608 liter past perfect bij de verhoogde rijhoogte en de
uitzonderlijke rijprestaties op ruw terrein. Deze crossover is ideaal om tijdens
het weekend te ontsnappen uit de stad en u uit te leven waar er geen verkeer is.
Lijkt u dit een goed idee, dan wordt dit uw Focus. Surf naar ford.be

3,5-6,0 L/100 KM.

91-136 G/KM CO2. (NEDC 2.0)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP test procedure voor een voertuig in de
basisuitrusting. Optionele uitrustingen (inclusief optionele velgen en/of banden) kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. De aangegeven NEDC waarde (NEDC 2.0) is afgeleid van
de WLTP waarde en wordt gedurende een overgangsperiode (tot max. eind 2021) gebruikt o.a. voor belastingdoeleinden. De overheid kan echter vóór het einde van deze overgangsperiode de
WLTP waarden gebruiken voor belastingdoeleinden hetgeen de fiscaliteit van het voertuig kan beïnvloeden. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer uw
Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be.
GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be

A A N TA F E L M E T G U Y

“Een prizzetje maken,
ik geloof daar niet meer in”
Rik Lecot,
Co-CEO Lecot

B

egin jaren ’90, toen de dieren nog spraken en autoleasing nog in
zijn kinderschoenen stond, legden Vancia Car Lease en Lecot, één
van Belgiës grootste leveranciers van bouwbeslag en ijzerwaren,
de basis voor wat één van de langstlopende samenwerkingen
uit de Belgische leasingwereld zou worden. Vandaag, ruim 27 jaar later,
schuift huidig co-CEO Rik Lecot aan tafel bij Guy Hannosette, voor een
gesprek over koers, het bedrijfsleven… en het geheim van een goed
huwelijk.

Het zijn echte wielerdieren, Guy
Hannosette en Rik Lecot. Toch beloven ze, zij het pas na een grondige
voorbeschouwing op de komende E3
Binckbank Classic, om het vandaag
vooral over auto’s te hebben. 195 om
precies te zijn, een aantal dat bij Lecot
pas echt begint door te dringen
wanneer we hem attent maken op de
aanhoudende expansie van de Lecotvloot. “Amai, zijn het er al zo veel?
Weet je, ik hoor onze Fleet Manager
bijna nooit. Een goed teken.”
More: Heren, hoe zijn jullie bedrijven
met elkaar in contact gekomen?
Rik Lecot: Dat moet ergens eind
jaren ’80 geweest zijn, toen mijn
vader nog bestuurder was en zich
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erover bekloeg dat iemand de fax
had uitgevonden - “nu verwachten de
mensen direct een antwoord” (knipoogt). Ook wij zochten destijds antwoorden voor ons wagenparkbeheer,
maar ondanks diezelfde fax had de
administratieve molen van Peugeots
toenmalige verhuurbedrijf Locaterm
– die mannen zaten wel in Brussel,
hé! – zowat drie weken nodig om een
offerte door te sturen. Waarop Noël
Vandecasteele terecht Vancia Car
Lease uit de West-Vlaamse grond
stampte en wij quasi meteen op de
kar gesprongen zijn.
Guy Hannosette: (plagend) Over
Noël gesproken: vertel eens over jullie
eerste ‘aanvaring’.

A A N TA F E L M E T G U Y

De relatie met
Vancia Car Lease
is gebaseerd
op wederzijds
vertrouwen en
respect.

RL: (lacht) Ik was eens in panne
gevallen op een zondagnamiddag,
waarop ik zoals elke bedrijfswagenbestuurder de klassieke pechverhelpingsprocedure had opgestart. Toen
dat ‘s anderendaags via-via aan zijn
oren kwam, heeft hij meteen zijn telefoon gepakt om me een veeg uit de
pan te geven en me héél duidelijk te
maken dat ik hem volgende keer persoonlijk moest opbellen. En kwaad
dat hij was!
More: Ach, zelfs in de beste huwelijken
wordt er al eens stevig geruzied, zeker?
RL: Je kunt ermee lachen, maar
het typeert wel de relatie die we
met Vancia Car Lease hebben uitgebouwd. Een relatie die gebaseerd

is op wederzijds vertrouwen en respect, waarbij we elk de focus kunnen
houden op onze eigen core business.
Weet je, ik geloof niet meer in het
eeuwige geflirt tussen klant en leverancier, waarbij er altijd wel eentje
bereid zal zijn om een ‘prizzetje’ te
maken. Zonder achteraf de bijhorende dienstverlening te bieden die
we van onze mobiliteitspartner verwachten. Vergelijk het met mensen
die een schoenenwinkel binnenlopen
om alles te passen, een verkoper
aan de praat houden en nadien op
Zalando gaan shoppen omdat de
prijs daar – uiteraard - lager is. Ergens
moet je toch beseffen dat er iets niet
kan kloppen aan dat hele verhaal?

More: Horen we daar een pleidooi
voor meer professionele etiquette?
RL: Draai of keer het hoe je wil,
maar de markt heeft altijd gelijk.
Onze activiteit is volledig gebaseerd
op kopen en verkopen. In se bieden
wij – net als jullie - exact dezelfde
producten aan als onze concullega’s,
waardoor je als bedrijf twee keuzes
hebt: je gaat onder de prijs en je
komt jezelf vroeg of laat tegen, of je
probeert meerwaarde te creëren met
je serviceniveau, je engagement ten
opzichte van je klanten, enzovoort.
Als iemand bij ons een slot komt kopen, dan verwacht ik van mijn mensen dat ze hem of haar het juiste slot
verkopen. Net zoals wij op onze beurt
van Vancia Car Lease verwachten dat
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ze de juiste auto voor de juiste medewerker aanbieden en ik moet zeggen
dat ze daar – ondanks hun historische
link met Peugeot – altijd heel correct
en objectief in zijn. Kiezen we liever
voor Renaults of Volkswagens? Oké,
even goede vrienden. Dat is voor mij
professionele etiquette.
GH: De vertrouwensband tussen
onze bedrijven maakt dat we ook
heel transparant en vrijuit kunnen
‘pingpongen’, zelfs over zaken waar
leasingmaatschappijen meestal niet
over communiceren. Natuurlijk moet
de prijs correct zijn, maar zoals Rik
daarnet al aangaf: je zal altijd wel
iemand vinden die in zijn eigen vel
wil snijden om een klant met 200
wagens binnen te halen. Bij Lecot
draait het er vooral om dat ze een lokale partner hebben die hen volledig
ontzorgt op vlak van mobiliteit, die
permanent zijn voelsprieten uitsteekt
op vlak van fiscaliteit en alternatieve
aandrijfvormen en die – voor zover
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dat mogelijk is binnen de huidige
politieke context – kan anticiperen op
het toekomstige beleid op vlak van
bedrijfswagens.
More: Hoe belangrijk is dat ‘ lokale’
aspect nog, voor een bedrijf dat inmiddels 50 vestigingen en 585 medewerkers telt en een jaaromzet van meer
dan 175 miljoen euro realiseert?
RL: Met de overname van
Raedschelders (uit Maaseik, nvdr)
en de uitrol van onze e-commerce
activiteiten hebben we het lokale
niveau natuurlijk al lang overstegen,
toch merken we ook na 27 jaar nog
dagelijks hoezeer die West-Vlaamse
verankering ons verbindt. Lecot is
doorheen de jaren sterk gegroeid via
externe acquisities, waarbij Vancia
Car Lease ons telkens is bijgesprongen om het wagenpark opnieuw te
stroomlijnen, nieuwe procedures te
implementeren. Wanneer wordt het
verschil gemaakt tussen een goede
en een slechte leverancier?

GH: (zonder aarzelen) Op de dag dat
je hem nodig hebt.
RL: Voilà. Op zo’n momenten
weet je pas wat je aan elkaar hebt en
dan merk je ook dat Guy en zijn collega’s – en dat zeg ik echt niet omdat
hij hier naast mij zit – de juiste werkersmentaliteit hebben. Zolang alles
volgens plan verloopt, kan het me
niet schelen wie mijn boormachines
levert of wie onze auto’s leaset. Maar
van zodra er zaken geregeld of opgelost moeten worden, is de lijn naar
Vancia Car Lease bijzonder kort.”
More: De wijze woorden van Noël
zijn duidelijk niet in dovemansoren
gevallen.

Bedrijfsprofiel Lecot
• Opgericht in 1888
• Gespecialiseerd in de omnichannel
distributie van ijzerwaren, bevestigingen, bouwbeslag en gereedschap
• Sinds 1995 in handen van de familie
Santens
• Jaarlijkse omzet: 177,5 miljoen euro
• 585 werknemers
• 59 vestigingen
• Wagenpark: 195 voertuigen voor
vertegenwoordigers en technici
• Merken: hoofdzakelijk Volkswagen,
Renault, Peugeot en Volvo

De Opel

GRANDLAND


Tot 80% fiscaal aftrekbaar



Vanaf 108 G

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

4,0-5,8 L/100 KM

108-132 G/KM

Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden
werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.
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Dienst afleveringen
Vancia Car Lease

“Wij brengen
de goednieuwsshow”

D

e levering van een nieuwe auto is en blijft een plechtig moment. Menig
bestuurder zit dan ook vol ongeduld te wachten op de levering van
zijn bedrijfswagen. Een snelle en adequate dienstverlening van de
leasingmaatschappij is dan ook van cruciaal belang. En laat dat net
het sterke punt zijn van de dienst afleveringen van Vancia Car Lease. More ging
langs bij de collega’s die “de goednieuwsshow” brengen.
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“Want een goednieuwsshow zijn we
eigenlijk wel”, vertelt Nathalie Verhoost
die ondertussen een kleine 5 jaar op de
afdeling afleveringen van Vancia Car
Lease werkt.
“Klanten zijn altijd tevreden als onze
dienst hen contacteert.”
Voor het overhandigen van de sleutels, gaat heel wat administratief
werk vooraf. De dames zorgen voor
de inschrijving, verzekering en de
concrete afspraak van de aflevering
van de wagens, telkens in nauw contact met de wagenparkverantwoordelijke en de bestuurder.
Bij inlevering van een aanloopwagen
of einde contractwagen, gaat een
Vancia Car Lease collega persoonlijk
ter plaatse naar de concessie zowel
in gans België als in Frankrijk bij moment van aflevering. Dit is een extra
persoonlijke service van Vancia Car
Lease die door vele bestuurders gewaardeerd wordt.
Draaiboek
Nancy Godefroidt werkt al 22 jaar op
de dienst en kent ondertussen alle
kneepjes van het vak. “Op 22 jaar
tijd is het werk wel danig veranderd.
Vancia Car Lease is enorm gegroeid.
Vroeger werkte ik alleen en hielp ik
ook met het opmaken van offertes.
Intussen focus ik me enkel nog op de
afleveringen en heb ik er een aantal fijne collega’s bijgekregen. De persoonlijke service is wel gebleven, maar alles
gaat nu gewoon veel sneller.”
Intussen zijn de collega’s van de afleveringsdienst gereputeerd vanwege
hun snelle leveringen. “Wanneer de

documenten voor inschrijving binnen
zijn, kunnen we binnen de twee dagen
leveren”, weet Severine Verbrugghe,
die binnenkort de afdeling inruilt voor
de salesdivisie (zie kader). “Soms
gebeurt het zelfs dat de bestuurder
al in de namiddag rondrijdt met een
wagen waarvan we de documenten
’s ochtends ontvangen hebben.”
De op de klant afgestemde manier
van werken heeft het team vooral te
danken aan het draaiboek dat Nancy
in de loop der jaren heeft opgemaakt.
Voor Jocye Laflère, die net nieuw is
(zie kader), is het draaiboek het ideale
hulpmiddel om vlot te kunnen meedraaien op de dienst afleveringen.
Werken en lachen
Om visueel een overzicht te hebben
van de vele lopende dossiers, maken
we gebruik van een ouderwets bord
waar we op een ludieke manier mee
omgaan.
Het gelach dat daar mee gepaard
gaat, toont duidelijk de goede sfeer
die er op de afdeling heerst.
“We zijn een dienst waar hard gewerkt
wordt, maar ook veel gelachen”, vertelt Nancy. “We zijn er ook wel echt
voor elkaar”, vult Nathalie aan. “We
werken nauw samen in een gemoedelijke sfeer en dat komt de klant
zeker ten goede.”

Van links naar rechts: Nathalie Verhoost,
Nancy Godefroidt, Joyce Laflère
en Séverine Verbrugghe.

Vers bloed
Binnenkort verlaat Séverine Verbrugghe
na drie jaar de dienst afleveringen om zich
te wagen aan een nieuwe uitdaging binnen de firma bij de Sales. “Ik ga gewoon
een eilandje verder zitten en ben ervan
overtuigd dat mijn kennis van pas zal komen bij mijn nieuwe salesuitdaging.
Ondertussen is Joyce Laflère bij de
afleveringsdienst aan haar eerste weken opleiding begonnen. “Ik ben alvast
hartelijk ontvangen door mijn collega’s.
Ondertussen ben ik al mee met het volledige verloop van de dossiers. De extra
taken en speciale vragen moet ik nog wat
onder de knie krijgen, maar dat zal zeker
wel lukken.”
De automobielwereld heeft Joyce altijd
aangesproken. Een aantal jaren geleden
solliciteerde ze zelfs al bij Vancia Car
Lease. “Toen miste ik echter ervaring,
maar ondertussen heb ik die opgedaan in
een concessie. Ik ben blij met deze nieuwe
uitdaging in een fantastisch team.”
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De bedrijfswagen
als deel van de
mobiliteitsoplossing

N

og niet zo lang geleden was een bedrijfswagen iets waarmee je
als werknemer met gepaste trots rondreed, een uiterlijk teken van
succes. Vandaag wordt de bedrijfswagengebruiker vaak door de
media een schuldgevoel aangepraat, alsof hij of zij meewerkt aan
massale belastingontduiking en bovendien de hoofdoorzaak is van files en
dieselvervuiling.

Frank Van Gool,
Algemeen Directeur Renta

Bij Renta, de sectorfederatie van de
leasingmaatschappijen en autoverhuurders, denken we dat de bedrijfswagen net opportuniteiten biedt en
mee de oplossing kan zijn voor de
aanpak van een aantal maatschappelijke problemen. Daarom doen we
een aantal voorstellen waarvan we
hopen dat ze door de politiek worden
opgepikt na de verkiezingen van 26
mei.
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Zijn er te veel bedrijfswagens?
Brussels Studies Institute (BSI) berekende dat er 635.000 bedrijfswagens (personenwagens) rondrijden
in België. Op een totaal van 5,75 miljoen maakt dat 11%. Bedrijfswagens
vertegenwoordigen echter de helft
van alle nieuw ingeschreven voertuigen. Hun economisch belang voor
ons land kan daarom moeilijk onderschat worden.
Vaak wordt gezegd dat firmawagens
meer kilometers afleggen dan andere
auto’s. Dat klopt, maar in vergelijking
met andere beroepsactieve autobestuurders met een privéwagen, valt
dat goed mee. Volgens het planbureau bedraagt het verschil 6.000 km/
jaar, waarvan 3.000 km woon-werkverkeer en 3.000 privékilometers.
Dat een bedrijfswagen eerder zal
gebruikt worden door het gezin voor
vrijetijdsverplaatsingen dan de eigen

wagen die nog in het gezin aanwezig
is, lijkt een evidentie. Dat iemand
met een bedrijfswagen al eens eerder voorstelt om te rijden als er een
uitstap met vrienden is gepland, het
zal wel. Maar dat zijn verplaatsingen
die anders ook met de auto zouden
gebeuren.
Slechts 20% van de bedrijfswagengebruikers geeft aan dat ze een alternatieve methode voor woon-werkverplaatsing zouden overwegen
als ze dit voordeel zouden verliezen.
Met andere woorden: ze kopen een
eigen wagen. Dat wil dus zeggen dat
er maximaal 127.000 voertuigen van
de Belgische wegen zouden verdwijnen als alle bedrijfswagens worden
afgeschaft. Dat is 2,2% van het totaal
aantal wagens op de weg. Rekening
houdend met het feit dat deze iets
meer kilometers afleggen, zouden
er ongeveer 3% minder kilometers
afgelegd worden. Of we met dus met
die maatregel de files gaan oplossen
of de planeet gaan redden…
Zijn bedrijfswagens fiscaal onrechtvaardig?
Een veel gehoorde kritiek is dat je
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werknemers niet in auto’s, maar in
centen moet betalen. Op het eerste
zicht klopt die redenering, maar het
verschil tussen de bruto kostprijs
van loon voor de werkgever en de
netto-opbrengst voor een werknemer is zo groot in dit land, dat een
bedrijfswagen toch enig soelaas
biedt. En het overgrote deel van de
bevolking heeft toch een auto nodig. Een afschaffing van de regeling
rond bedrijfswagens bij de 12% van
de werkende bevolking die hiervan
geniet, ten gunste van een algemene
verlaging van de loonlasten, zal onvermijdelijk veel geld kosten aan wie
vandaag een bedrijfswagen heeft en
slechts een peulschil opleveren voor
al de rest.
Hoe kunnen bedrijfswagens bijdragen aan vergroening en veiligheid?
De leasingsector wil zich actief inzetten voor een verdere vergroening
van de bedrijfswagenparken, maar
dan wel met een realistische visie en
een geleidelijke overgang naar de
meest duurzame en minst vervuilende technologieën. De gemiddelde
leeftijd van een leasingwagen ligt
rond de 2 jaar. Een voertuig van een
particulier is gemiddeld meer dan 10
jaar oud. Het zijn dus de schoonste en
veiligste auto’s op de weg.
De minst belastende kilometer voor
milieu en maatschappij is uiteraard
degene die niet gereden hoeft te
worden. Het terugdringen van het
aantal gereden autokilometers is
wenselijk, maar zonder dat de individuele keuzevrijheid op vlak van
mobiliteit aangetast wordt.

De fiscaliteit is bepalend voor vergroening. Bedrijfsleiders, fleetmanagers en bedrijfswagengebruikers
zien vandaag echter door het bos
de bomen niet meer als ze keuzes
moeten maken op het valk van mobiliteit. Een eenvoudigere, duidelijke
en stabiele fiscaliteit voor bedrijfsmobiliteit die vastgelegd wordt bij
aanvang van de nieuwe legislatuur is
daarom noodzakelijk. Overbodige en
contraproductieve wetgeving wordt
best afgevoerd.
We denken heel specifiek aan de afschaffing van de overbodige mobiliteitsvergoeding (cash for car) en van
de regeling “fake hybrides”, vereenvoudigde formules voor berekening
VAA en CO 2 -bijdrage en een gunstigere btw-aftrekbaarheid voor groene alternatieven en een faire fiscale
regeling voor de overgang van NEDC
CO 2 -uitstootwaarde naar WLTP.

sommige werknemers een motivatie
kan zijn om alternatieven voor de
auto te overwegen, maar enkele verbeteringen zoals het aanmoedigen
van het gebruik van motorfietsen en
het budget ook beschikbaar maken
voor zelfstandigen en werknemers
die vandaag geen bedrijfswagen
hebben, zou nog mooier zijn.
We willen geen uitsluiting van aandrijftechnologieën, maar belonen
wat beter is voor het milieu. Een focus
op vergroening van nieuwe (bedrijfs)
voertuigen is nuttig, maar oude voertuigen vervangen door jonge wagens
zet veel grotere stappen vooruit voor
het milieu.
Lees je graag nog wat meer wist-jedatjes over de (bedrijfs)auto? Surf
dan eens naar hoezitdat.be, een site
die Renta recent opstartte, samen
met Febiac, de federatie van de
automobielconstructeurs.

We denken dat het mobiliteitsbudget,
dat recent werd goedgekeurd, voor
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Ford Focus Clipper
De ideale combinatie?

D

e Ford Focus gooide hoge
ogen met zijn knappe design
en uitstekende prestaties. Nu
is het model ook beschikbaar
in een handige break-variant (Clipper).
Toont hij zich best of both worlds door
gebruiksgemak te combineren met een
aangename rijervaring? Ons testpanel
zocht het uit!

Stijn Loncke
Era Benelux

Beoordeling Stijn
Exterieur
Interieur
Ruimte
Rijhouding
Ergonomie knoppen
Technologie
Rijcomfort
Verbruik
Wegligging
Versnellingsbak/Automaat
Motorkracht
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Het eerste lid van ons testpanel
keek met speciale aandacht naar
zijn dagen in de Focus. Stijn Loncke
bestelde immers zelf een Ford
Focus Clipper bij Vancia Car Lease.
“Weliswaar niet de sportievere STline versie, ik ben benieuwd om het
verschil te ontdekken”, liet hij vooraf
weten. “In zijn sportiever jasje ziet de
wagen er alvast knap en sportief uit,
zonder daarbij schreeuwerig over te
komen.”
Uiteindelijk loste de Ford al Stijns verwachtingen in. “Deze wagen is ideaal
voor een vertegenwoordiger”, vertelt
hij. “Ik had veel goeds gehoord over
de automatische versnellingsbak en
dat blijkt te kloppen. De bak schakelt
zo soepel dat je het haast niet merkt.
En ook de zetels zijn erg comfortabel.

Maar vooral de Adaptive Cruise
Control maakte indruk. Daarmee
schuift de wagen zonder problemen
mee aan in de file.”
Draaiknop
Binnenin gaat de Focus Clipper op
hetzelfde elan verder. “Mijn smartphone connecteren via bluetooth ging
probleemloos en ik vond ook intuïtief
mijn weg doorheen de menu’s van
het infotainmentsysteem. Enkel het
bedienen van de versnellingsbak via
de draaiknop vind ik nog wat vreemd.
Ik denk dat dat moeilijkheden gaat
geven bij het manoeuvreren. Maar
voor hetzelfde geld kan ik binnen
een paar maanden niet meer zonder”,
lacht hij.
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Lisa Kesteloot

Vancia Car Lease

veiligheid van de bestuurder en de andere weggebruikers.”

Als lid van de Salesafdeling van Vancia
Car Lease test Lisa Kesteloot geregeld
wagens uit. Eén weekend lang stelde ze
haar ervaring ten dienste van More. “De
Focus Clipper heeft echt die typische
uitstraling van een Ford”, opent Lisa.
“Al mocht ik wel de sportievere ST-line
versie uittesten, met grotere velgen. Dat
geeft hem een dynamischer voorkomen.”

Comfort
Al werd dat laatste wel ruimschoots
goedgemaakt door de rijervaring die de
Focus Clipper biedt. “De wagen rijdt heel
aangenaam en comfortabel. Dat maakt
hem – zeker in combinatie met de ruimte
die hij biedt – een ideale gezinswagen.
Hij is comfortabel afgesteld en rijdt best
aangenaam.”

Het interieurdesign vindt Lisa dan weer
wat overweldigend, vooral het dashboard. “Daarnaast maakt de Ford ook
veel waarschuwingsgeluiden: wanneer
je moet gaan tanken, wanneer je een
wegmarkering overschrijdt, bij het
achteruitrijden, … persoonlijk vind ik
dat wat te veel van het goede, al dragen deze snufjes uiteraard bij tot de

En dat comfortabel karakter trekt Ford
ook door naar de zetels. “Toen ik met de
vorige Focus reed, had ik last van lage
rugpijn. In de Focus Clipper wist ik echter direct mijn ideale zithouding te vinden. Daarenboven merk je dan dat zijn
comfortabele stoelen met verstelbare
lendensteun echt geen overbodige luxe
zijn”, besluit Lisa.

Roeland Vriens

Fleet Manager Ford Belgium
“De volledig nieuwe Ford Focus – de meest hoogtechnologische Focus ooit – werd volledig opnieuw
ontwikkeld om de inzittenden de meest vertrouwenwekkende en intuïtieve rijbeleving te bieden. Aan de
hand van de laatste nieuwe technologieën garandeert
de nieuwe Focus uw veiligheid en rijervaring op elk
gebied.
De Focus, die meer dan ooit in nauwe samenwerking
met de klanten werd ontwikkeld, introduceert een
nieuwe, mensgerichte ontwerpfilosofie. Hij biedt ook
meer binnenruimte, in combinatie met kwaliteitsmaterialen en vakmanschap. De proporties van de Focus
ogen volwassener, om een luxueuzer en sportiever
karakter uit te dragen, terwijl hij ook meer comfort
en binnenruimte biedt. Door de met 5 cm gegroeide
wielbasis, biedt de nieuwe Focus, zowel voor als achter, extra schouder- en beenruimte. Het laadvolume

“De Ford
Focus Clipper
is een ideale
gezinswagen”
Beoordeling Lisa
Exterieur
Interieur
Ruimte
Rijhouding
Ergonomie knoppen
Technologie
Rijcomfort
Verbruik
Wegligging
Versnellingsbak/Automaat
Motorkracht

van de Focus Clipper is de beste in zijn segment. De
laadhoogte groeide met 43 millimeter, de lengte
tot de achterbank 25 millimeter en de lengte tot de
voorzetels tot 175 millimeter. Dit alles is goed voor een
totaal koffervolume van maar liefst 1.653 liter. Geen
probleem dus om elk gezin perfect te ondersteunen in
alle dagdagelijkse activiteiten.
De nieuwe Focus biedt een op maat gemaakt keuzepalet met verschillende uitvoeringen die de specifieke
voorkeuren en behoeften van de klant weerspiegelen.
Voor de fleetmarkt zijn er specifieke Business versies,
voorzien van navigatie, cruise-control, parkeerhulp
(voor-en achteraan), inklapbare buitenspiegels, mini
reservewiel en FordPass Connect. Bovendien is de
nieuwe Focus verkrijgbaar in een assortiment krachtige en erg zuinige motoren. Een primeur in de sector
is de cilinderuitschakeling van Ford voor driecilindermotoren. Dit werkt een zeer gunstige Co2 in de hand
vanaf 91 gr/KM, waardoor een fiscale aftrekbaarheid
van 90% van toepassing is.”
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KEREKEWERE

Het ondernemerschap zit hem
in het West-Vlaams bloed

D

at de West-Vlaming een hart heeft voor het ondernemerschap mag
geen grote verrassing wezen. Geen wonder dan ook dat dit Vlaamse
dialect doorspekt zit met uitdrukkingen die te maken hebben met
zakendoen. More zocht er voor u enkele pareltjes uit!

Prizzetje maken

Osan deure doen

Rik Lecot had het erover eerder in dit magazine: een prijsje
maken. Vroeger was het schering en inslag, maar in de hedendaagse ondernemerswereld onderscheidt men zich
eerder met service dan met de laagste prijs.

Dé leuze van de West-Vlaamse ondernemer is zonder
twijfel deze, die niet meer of minder wil zeggen dan ‘altijd
maar voortwerken’. Door hard te werken, geraakt men het
verst.

Iets veroazoard’n

Werken knie over elleboge

Uiteraard is echter elke zakenman of -vrouw tevreden
wanneer hij/zij een goede deal heeft kunnen afsluiten en
iets heeft kunnen krijgen voor een prikje: ‘iets veroazoard’n’ volgens het West-Vlaams.

En ook deze uitdrukking verwijst naar het harde werk dat
de sleutel is voor succesvol ondernemen.

Bie d’n buk gezet weirdn
‘t Oenderste uut
de kanne willen
Deze uitdrukking heeft ook een variant in onze standaardtaal – het onderste uit de kan willen (hebben) - en betekent
zo veel als ‘alles willen hebben’.
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‘Bie d’n buk gezet weirdn’ is Iets wat elke ondernemer probeert te vermijden, maar onvermijdelijk – het liefst zo weinig mogelijk – toch mee te maken krijgt: belazerd worden.

Het leven verandert.
De Tipo ook.

TIPO SW MIRROR BUSINESS EDITION
Ontdek de businesseditie van onze hypergeconnecteerde stationwagon voor heel de familie.
Gekarakteriseerd door zijn exclusieve ‘Blu Venezia’ metaallak en 16“ ‘Diamond Cut’
lichtmetalen velgen, biedt de businesseditie extra apparatuur, zoals het UConnect-navigatiesysteem met Apple CarPlay / Android Auto, cruisecontrol en een achteruitrijcamera. Alles voor
een totaal comfort.

CONTACTEER UW FIAT BUSINESS CENTER VOOR EEN FLEET AANBIEDING OP MAAT.
MEER INFO OP FIAT.BE

4,2-7,2 L/100 KM NEDC

109-164 G/KM NEDC

V.U. Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v. , Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO 0400.354.731. IBAN FCA B: BE86 4829 0250 6150.
Milieuinformatie [K.B. 19/03/2004] : www.fiat.be.

fiat.be

NEW PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU ?

NEW 508

Active 1.5 l BlueHDi, 130 pk, Stop & Start,
automatische versnellingsbak EAT8, zonder optie.
MAXIMALE FISCALE

90% AFTREKBAARHEID

3,7 L /100 KM
4,6 L /100 KM

98 G /KM
121 G /KM

NETTO VAA
79 €/MAAND*

(VOLGENS NEDC-NORM)
(VOLGENS WLTP-NORM)

*De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing:
53,5 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het
verworven voordeel.
Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be
V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.

