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Volkswagen 60 jaar in Nederland,
Ames 55 jaar dealer

AUTONIEUWS
Zonder zorgen
een tweede hands
auto (ver)kopen

Mijlpaal wordt gevierd met jubileumacties
Was het 60 jaar eerder geweest, dan hadden Bram Korteweg en Rob van der Velden van Ames een rustig baantje
gehad. Importeur Ben Pon had net de eerste Volkswagen Kevers naar Nederland gereden en de Volkswagen Transporter was niet meer dan een eenvoudig tekeningetje van Pon in een notitieboekje. Ames verkreeg in datzelfde jaar,
in 1947, het importeurschap van Volkswagen. Dat was allemaal nog op papier. In 1952 werd de eerste Ames-vestiging in Dordrecht geopend.

Service Only heeft een aankoopkeuring ontwikkeld. Deze check
zorgt ervoor dat na aan- of verkoop
beiden partijen niet meer voor verrassingen komen te staan. In veel
gevallen is de keuring zelfs geheel
gratis.

Een dubbel jubileum, een goede reden
voor Bram Korteweg en Rob van der
Velden van Ames om even 60 jaar terug
te blikken. Importeur Ben Pon had toen
net de eerste Volkswagen Kevers naar
Nederland gereden en de Volkswagen
Transporter was niet meer dan een eenvoudig tekeningetje in een notitieboekje
van Pon. Ames verkreeg in datzelfde jaar,
in 1947, het importeurschap van Volkswagen. Dat was allemaal nog op papier.
In 1952 werd de eerste Ames-vestiging
in Dordrecht geopend. ‘Wat een verschil
met de dag van vandaag”, stelt Bram
Korteweg. Hij zwaait de scepter over de
personenwagenafdeling van de Amesvestigingen.

www.serviceonly.nl

Extra voordeel
bij de Audi A4

Er staat in de showroom aan de Laan
der Verenigde Naties in Dordrecht
nog één auto die de indrukwekkende
geschiedenis van Volkswagen symboliseert. Het is een zwarte Volkswagen Kever uit de beginjaren. Zo eentje
zonder knipperlichten, maar met
richtingaanwijzingarmen’ die vlak achter
de voorportieren tevoorschijn kwamen.
Deze ode aan het verleden staat in schril
contrast tot alle moderne Volkswagens
die de showroom bevolken. De allereenvoudigste Volkswagen van vandaag,
de Fox, heeft als standaarduitrusting
getinte ruiten, een in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel en een toerenteller. Zaken waar de Kever alleen maar van kon
dromen. Bram Korteweg: “Volkswagen
is in alle klassen vertegenwoordigd, via
de Fox, de Polo de Golf (vanaf juni ook
als Variant leverbaar), de Golf Plus en de
Jetta gaat het omhoog naar de Passat,
de coupé-cabriolet Eos, de Touran, de
Sharan, de Touareg en het topmodel de
Pheaton. En over een ode aan de geschiedenis gesproken, laten we de New Beetle
niet vergeten. Net als de Caddy Combi,
de Multivan en de zogeheten Crossmodellen van Polo, Golf en Touran; auto’s
met een heerlijk ruig en robuust uiterlijk

Diverse optiepakketten zijn nu
scherp geprijsd bij Ames dealers in
de regio. Zo kan een nieuwe A4 al
uitgerust worden met een compleet
sportpakket voor € 1.500,-. Ook is
het mogelijk de auto van lederen
bekleding te voorzien vanaf € 895,-.

• Rob van der Velden en Bram Korteweg
die helemaal hot zijn.” Er blijft één overeenkomst met de aloude Kever; het mag
allemaal luxer, mooier en gevarieerder
zijn geworden, de betrouwbaarheid is
gebleven en dat is een belangrijke pijler
voor Volkswagen én voor Ames.

‘60’edition
Als Rob van der Velden, hij beheert de
bedrijfswagenafdeling van de Ames-vestigingen, terugblikt dan is er een verschil
met de personenwagenafdeling. Want
Rob verkoopt nog steeds Transporters. Alleen lijkt deze vijfde generatie
‘60’ Edition in de verste verte niet meer
op de oorspronkelijke ‘spijlbus’, de unieke bestelwagen uit het notitieboekje

www.ames.nl
van Ben Pon. “Als je bedenkt dat de
Transporter ‘60’ Edition o.a. cruise control, airconditioning, elektrische ramen
en elektrisch verstelbare en verwarmde
en inklapbare buitenspiegels heeft, dan
maakt het jubileumlogo op de schakelpook en de achterklep wel duidelijk dat
de tijd niet stil heeft gestaan”, vertelt Rob
enthousiast.

tal van acties voor de consument. Een
goed moment om eens langs te komen
in één van de Ames-vestigingen om te
zien of ook u in een feestelijke stemming komt door al die jubileumacties
bij Ames.

Nog even geduld, de Hyundai i30
komt eraan
Op de eerste verdieping van Auto-Palace Dordrecht B.V. zijn alle modellen van Hyundai te bewonderen. Van de kleine Atos tot aan de grote Santa Fe mis je op het eerste gezicht eigenlijk niets. Toch
wordt daar in juni een gloednieuwe Hyundai in het C-segment aan toegevoegd: de Hyundai i30.
Een auto waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, niet in de laatste plaats door verkoopadviseur
Martijn Bartels van de Hyundai-dealer aan de Mijlweg.

Behalve de Transporter zien we hier de
Caddy, Multivan, Touran Van, Sharan Van, de
Touareg Van en de Crafter.

Als groot pluspunt biedt Service Only
ook een betrouwbare aankoopkeuring
zodat iedereen veilig een gebruikte auto
kan kopen. Bij veel mensen die op het
punt staan een gebruikte auto te kopen,
slaat op een gegeven moment de twijfel
toe. Is deze auto wel betrouwbaar? Sta ik
niet binnen de kortste keren met panne
langs de weg? Zijn er geen verborgen
gebreken? Service Only biedt uitkomst

Functionaliteit en
uitstraling

Tal van acties
De bedrijfswagensector viert, net als de
personenwagensector, het jubileum met

Service Only voor alle merken

Service Only is een universeel garagebedrijf (alle merken) met meerdere
vestigingen in de regio. Service Only is
professioneel en werkt uitsluitend met
goed opgeleide monteurs.

KORT

De Opel Combo is de compacte
bestelwagen van Opel die de
voordelen van een personenauto
en een bestelwagen combineert.
Met zijn personenauto-comfort
en royale laadruimte kan hij iedere
klus aan. U least al een Opel Combo
vanaf € 299,00 per maand. (o.b.v.
20.000km / 60mnd, full operational
lease excl. BTW, excl. brandstof).

www.aalease.nl

Zonder omwegen

Zomerbanden
staande koper kan er dus op wachten en
krijgt eventueel uitleg tijdens de keuring.
voor alle mensen die een tweedehands
auto willen kopen van een particulier.

Zeker

Mensen die een tweedehands auto willen kopen van een particulier zijn niet
altijd zeker van hun zaak. Een gebruikte
auto kan er heel goed uit zien maar of
er verborgen gebreken zijn kun je aan de
buitenkant niet zien en de particuliere
verkoper geeft geen garantie. Sinds september kunnen aanstaande kopers van
een gebruikte auto terecht bij één van
de Service Only-punten. In de regio heeft
Service Only-vestigingen in Dordrecht
(Dubbeldam), Papendrecht, Sliedrecht,

Zwijndrecht, Gorinchem, ‘s Gravendeel en
Leerdam. Service Only biedt autoservice
aan alle automerken, waaronder een autokeuring.

Autokeuring

Tijdens de autokeuring wordt de auto op
meer dan tweehonderd punten gecontroleerd. Klopt de kilometerstand, hoe is
de toestand van de brandstofleidingen,
moeten er direct reparaties worden uitgevoerd, zijn er in de toekomst reparaties
te verwachten. Op al deze, en nog veel
meer punten, wordt de eventueel aan
te schaffen auto nagekeken. De controle
duurt drie kwartier tot een uur, de aan-

Gratis

Als er geen gebreken worden gevonden, is
de keuring bij Service Only gratis. Als de
eventueel geconstateerde gebreken door
Service Only worden gerepareerd, zijn
de keuringskosten ook gratis. Normaal
gesproken kost deze uitgebreide aankoopkeuring 75 euro. Wie meer wil weten over
de aankoopkeuring kan terecht bij een
Service Only-punt in de buurt.

• Martijn Bartels
“Hyundai is een Koreaans merk dat
steeds meer Europees wordt. In de reclamecampagnes wordt daarom smalend
verwezen naar de toenmalige Pony, een
auto die in tegenstelling tot de huidige
modellen nog wel helemaal Koreaans
was. De nieuwe i30 is niet alleen in Europa ontwikkeld, de auto wordt zelfs in
Europa gefabriceerd”, aldus Bartels.
De auto was al te zien als primeur op de
salon van Genève en vlak daarna op de
AutoRai in Amsterdam. Het model in
de compacte middenklasse trok daar
veel belangstelling. Niet alleen door zijn
Europese vormgeving, maar ook door
zijn rijke uitrusting. Standaard airconditioning, volledig verstelbaar stuurwiel,

in hoogte verstelbare bestuurdersstoel,
elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels, elektrisch bedienbare
ramen en centrale deurvergrendeling.
Dat is al heel wat meer dan standaard
is in deze klasse. De Hyundai i30 gaat
nog verder in zijn standaarduitrusting.
“Wat te denken van een geïntegreerd
audio-systeem met CD/MP3-speler, ook
te bedienen vanaf knoppen op het stuur
en een aansluiting voor de iPod in de
middenconsole?”somt Bartels op.
De middenklasser is leverbaar met een
1.4, 1.6 of een 2.0-liter benzinemotor,
of een 1.6 dan wel 2.0 dieselmotor. Er is
keuze tussen een handgeschakelde vijf
of zes versnellingsbak en een viertraps

automaat. De lengte van de hatchback
bedraagt 4,245 meter, de breedte 1,76
en de hoogte 1,49 meter. Later volgt nog
een stationuitvoering (CrossWagon)
die 20 centimeter langer is. De nieuwe
Hyundai is vanaf juni leverbaar en vanaf
dan ook te bewonderen bij Auto-Palace.
De auto al gezien op de Rai? Dan is het
te begrijpen dat Martijn Bartels niet kan
wachten tot het juni is.
Nog even geduld graag!

Nu de zon meer van zich zal laten
zien kunnen de zomerbanden van
stal. Een goede set zomerbanden
draagt bij aan een lager brandstofverbruik en laat de rijder veel
nauwkeuriger sturen. Bij Ames is
het Bandenhotel geopend om gedurende de zomer winterbanden te
herbergen.

www.volkswagen.nl/krant

