
Ames Autobedrijf bestaat 70 jaar! 
Een jubileum om trots op te zijn. 
Vandaar deze speciale jubileumedi-
tie. In de krant kijken we terug naar 
de rijke historie van Ames en de 
merken Volkswagen, Audi, SEAT en 
ŠKODA die zij voert. Tevens kijken 
we waar Ames heden ten dage staat 
en tonen we de modellen van nu. 
Want nog dit jaar introduceren we 
veel nieuwe interessante modellen. 

Speciale jubileumacties
En wie jarig is trakteert! Kijk snel 
in de krant voor de speciale Ames 
70 jaar acties. Wat denkt u van 70% 
korting op iedere 2e band of on-
derhoud van de airco in combinatie 
met geurbehandeling voor slechts € 
70,-. Bent u net als Ames geboren in 
1947? Dan betaalt u slechts € 70,- op 
groot onderhoud. Uiteraard vieren 
de andere vestigingen en merken van 
Amega het feest mee. Zoals SvensCar 
met aantrekkelijke 90th Anniversary 
Editions van Volvo. En Van Mill en 
H-Point met aantrekkelijk geprijsde 
nieuwkomers. 

De Classic Cars van Ames
De Ames Classic Cars zijn te bewon-
deren bij de verschillende Ames dea-
lerbedrijven van Volkswagen, Audi, 
SEAT en ŠKODA. Op pagina 9 vindt 
u een overzicht van een aantal van 
deze bijzondere collector’s items. 

Medewerkers aan het woord
In deze jubileumeditie staat de histo-
rie van Ames centraal. Met zeven me-
dewerkers van Ames blikken we terug 
in de tijd en kijken we hoe het nu is 
om bij Ames te werken. 

Oplage: 180.000 exemplaren Oktober 2016

Amegazine
Oplage: 180.000 exemplaren Oktober 2017

Amegazine

Amegazine is een gezamenlijk initiatief van:
transport

RDW keuring

inruil

garantie

aflevering

douane
reservering

Ga naar: www.amesautoimport.nl Selecteer de gewenste auto Wij regelen de rest

type

bouwjaar
opties

kilometerstand

 Je wilt een auto uit het buitenland
 met duizenden euro’s voordeel? 

Ga naar: www.amesautoimport.nl  Selecteer de 
gewenste auto en wij regelen de import!

Simpeler kan het niet!

Auto’s uit het buitenland 
met duizenden euro’s 

voordeel !

Uniek !
De prijs in Nederland 

direct in beeld

kleur

soort motor

Wij importeren de 
geselecteerde auto, en 

regelen alles voor je!

gemakkelijk zoeken

keus uit duizenden auto’s

ames auto import.nl

BPM aangifte

De SUV’s van 
Amega 
SUV’s zijn populairder dan ooit. Amega 
presenteert de nieuwe Volvo XC40, Opel 
Grandland X en Crossland X, Hyundai 
KONA, Volkswagen T-Roc, Tiguan All-
space, SEAT Arona en Skoda Karoq. 
Stuk voor stuk aantrekkelijke SUV’s 
met een uitgebreide standaarduitrusting. 
Lees er alles over in deze krant.

De vernieuwde 
Volkswagen 
Polo is op alle 
fronten gegroeid
Veel meer ruimte dan voorheen, de 
nieuwste technologie én een aanzienlijk 
completere uitrusting: de vernieuwde 
Volkswagen Polo is op alle fronten ge-
groeid.
> zie pagina 11

Zaterdag 11 no-
vember winter-
checkdag
Komt u zaterdag 11 november ook naar 
de wintercheckdag van Amega? U bent 
die dag van harte welkom bij de vesti-
gingen van Ames, H-Point, SvensCar, 
Van Mill en Service Only. Bovendien 
ontvangt u die dag vele extra’s. 

> zie pagina 6 & 25

Service Only in 
top 10 beste 
autobedrijf 
Service Only in Dordrecht heeft samen 
met negen andere BOVAG-autobedrij-
ven een plaats bemachtigd in de top 10 
van de verkiezing ‘Autobedrijf van het 
Jaar 2017-2018’. Klanten geven hier-
mee aan Service Only te waarderen om 
haar betrouwbaarheid en klantvriende-
lijkheid. 

> zie pagina 25

Ames 70 jaar

Nu met speciale Ames 
jubileumeditie van
pagina 7 t/m 22
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office design & supplies

 
 

Voor al uw IT-projecten 
en infrastructuren
Het kloppende hart van uw organisatie moet gezond zijn en mee 
kunnen groeien. Wij van RPO ontzorgen u met onze innovatieve 
hardware en software oplossingen. Zodat u zich kunt richten op 
uw kerntaken.

Wij denken mee over uw IT en adviseren u de beste oplossingen op het gebied 
van o.a. monitoring, cloud computing en antivirus. RPO is al ruim 30 jaar actief 
met automatiseringsprojecten. Wij beheren meer dan 90 netwerken en zijn 
gevestigd bij u om de hoek.

RPO
feliciteert

IT
Voor alle IT-projecten 

en infrastructuren

AGF
Software voor 

de AGF-branche

3PL
3PL-Software 

voor op-en overslag

OG
Vastgoedbeheer 

software

WMS
Goederenstroomcontrole 

met Warehouse 
Management System

Nĳ verheidstraat 10a
3316 AP Dordrecht
T 078 82 00 22 6
E info@vanleeuwenscc.nl

Smartrepair en Car Cleaning

feliciteert Ames met het 

70-jarig bestaan
bott.nl  

Bedrijfswageninrichting
De gecertificeerde inrichter

www.dekkersvangerwen.nl

  Cradle to Cradle® gecertificeerd drukwerk
 Offset drukwerk  

 Digitaal drukwerk 
 Fulfilment

creators in printing

Creators 
in printing

Locatie Dordrecht 
Mijlweg 63, 3316 BE 
Locatie ’s-Hertogenbosch
De Grote Beer 10, 5215 MP 

De Wel 32   3871 MV   Hoevelaken +31 (0)88 133 00 00

www.zarazzo.nl info@zarazzo.nl



Oktober 2017 Amegazine 3

Nieuwe Volvo XC40 maakt XC-familie compleet

De nieuwe volvo xc60

ONTDEK 90 JAAR INNOVATIE VOLVOCARS.NL/90JAAR
DE NIEUWE VOLVO XC60 NU IN DE SHOWROOM  

Volvo XC60 vanaf € 58.995 (consumentenadviesprijs) of € 57.915 (fiscale waarde). Lease vanaf € 729 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 
020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 2,1 – 7,7 l/100 km (47,6 – 13,0 km/l), gem. CO2-
uitstoot resp. 49 - 176 g/km.

 Ons uitgangspunt is altijd de mens. Daarom hebben we tijdens het ontwikkelen van 
de nieuwe XC60 rekening gehouden met iedereen in én rondom de auto. 

De XC60 is voorzien van het meest geavanceerde pakket aan veiligheidsfeatures. 
Omdat het gaat om die momenten dat een ongeluk voorkomen wordt. Tijdloos 

Scandinavisch design, premium geluid, luchtvering, een royale bodemvrijheid en 
intuïtieve technologie zorgen voor een veilige en inspirerende rit. 

MADE BY SWEDEN

Auto SvensCar - Mijlweg 29 - Dordrecht - T: 078-6322270 - svenscar.nl

SvensCar presenteert de nieuwe 
Volvo XC40. Daarmee maakt zij het 
XC-gamma compleet. Met de intro-
ductie van de nieuwe XC40 heeft 
Volvo voor het eerst in haar geschie-
denis drie nieuwe, wereldwijd le-
verbare SUV’s in het gamma in het 
snelst groeiende autosegment. 

De nieuwe XC40 is het eerste model 
dat gebouwd is op het nieuwe plat-
form: Compact Modular Architecture 
(CMA). Deze dient als basis voor alle 
nieuwe modellen in de 40-serie, waar-
onder ook volledig elektrisch aange-
dreven versies. 
 
Compacte SUV
De XC40 is het eerste model in de 
klasse van de compacte SUV’s. Hier-
mee verbreedt Volvo haar aanbod en 
versterkt ze het merk. “De XC40 is een 
creatief en onderscheidend nieuw lid 
van de Volvo-modellenfamilie waar-

mee een nieuwe weg wordt ingesla-
gen. In technologisch opzicht brengt 
de nieuwe Volvo XC40 de prijswin-
nende veiligheid, connectiviteits- en 
infotainmenttechnologie van de XC60 
en de XC90 naar SUV’s in de com-
pacte middenklasse. Net als bij de gro-
tere familieleden zet de XC40 deze in 
eigen huis ontwikkelde technologieën 
in de schijnwerpers,” aldus directeur 
Hans de Jong van SvensCar. 
 
Best uitgeruste SUV
De Volvo XC40 is één van de best 
uitgeruste SUV’s in de compacte mid-
denklasse. Voorbeelden van de vei-
ligheids- en rij-assistentiesystemen 
van Volvo in de XC40 zijn Pilot As-
sist, City Safety, Run-off Road Pro-
tection & Mitigation, Cross Traffic 
Alert met Brake Support, Rear Col-
lision Warning, Lane Keeping Aid en 
de 360°-camera die bestuurders helpt 
bij het manoeuvreren van de auto in 
kleine parkeervakken. De Volvo XC40 
biedt ook een radicaal andere kijk op 
het opbergen van spullen in de auto. 
Het ingenieuze interieurontwerp biedt 
bestuurders van de XC40 onder meer 
functionele bergvakken in de portieren 
en onder de stoelen. 

Aantrekkelijke vanafprijs
De nieuwe Volvo XC40 is verkrijgbaar 
vanaf € 39.975, als T3 benzinemotor 
met 156 pk (115 kW). Iedere XC40 
heeft een uitgebreide standaarduit-
rusting, inclusief de geroemde veilig-
heidsfeatures die op de Volvo XC60 

zijn geïntroduceerd. Standaard be-
schikt de XC40 al over een digitaal 
12,3-inch instrumentenpaneel, een 
9-inch touchscreen voorzien van Sen-
sus Connect, LED-koplampen en 17-
inch lichtmetalen velgen. 

De nieuwe Volvo XC40 is nu te bestel-
len bij SvensCar en zal vanaf maart in 
de showroom te bewonderen zijn.

90th Anniversary Editions

Ook SvensCar is in een feeststemming! Volvo bestaat 90 jaar en 

dat vieren we met een speciaal en tijdelijk aanbod voor de V90, 

V90 Cross Country en XC90. Ter gelegenheid van het 90-jarig 

bestaan zijn de Volvo V90, V90 Cross Country en XC90 tijdelijk 

leverbaar als speciale 90th Anniversary Editions. 

De 90th Anniversary Editions zijn beperkt leverbaar en combine-

ren een krachtige benzine- of dieselmotor met een achttrapsauto-

maat en een rijke uitrusting, waaronder lederen bekleding, Sen-

sus navigatie, smartphone integratie, een elektrisch bedienbare 

achterklep, adaptieve cruise control, Pilot Assist, Park Assist en 

een parkeercamera achter. Voor de XC90 worden daar 20 inch 

lichtmetalen velgen aan toegevoegd, waar de V90 en V90 Cross 

Country worden uitgerust met 18 inch lichtmetalen velgen, Intel-

liSafe Surround met BLIS en Keyless Drive. De V90 is in Anni-

versary Edition verkrijgbaar v.a. € 56.795, de V90 Cross Country 

Anniversary Edition v.a. € 69.595 en de XC90 Anniversary Edition 

v.a. € 69.995. 

Kom langs in onze showroom en stel uw 90th Anniversary Edition 

samen. Ontdek het complete aanbod en de uitgebreide selectie 

aan accessoires.

SvensCar
Mijlweg 29 
3316 BE Dordrecht 
T: 078 632 22 70 
E: info@svenscar.nl
I: www.svenscar.nl

op een skibox

€ 70,-
korting

!Wij feesten mee!

www.svenscar.nl

Geldig tot 1-3-2018
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De nieuwe Opel

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,5-4,0l/100 km; CO2 127-104g/km.
Genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen. Kijk voor actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill-opel.nl

GRANDLAND
Het avontuur is terug!

Nieuw in onze showroom!
De nieuwe Grandland X ademt één en al avontuur. 
Met zijn dynamische lijnen, stoere offroad-
uitstraling en elegantieheeft hij alles om 
uw hart te veroveren. Nu in onze showroom!

Rijklaar vanaf

€ 30.499

VanMill_GrandlandX_Adv_128x192_01.indd   1 02/10/2017   16:24

Durf anders te zijn! 
Het voelt goed om de wereld naar je hand te zetten in plaats van andersom. Bepaal zelf wat bij je past en omarm je eigen stijl.  
Het gaat niet om het eindpunt, maar om de weg ernaartoe. Lach. Schreeuw. Geniet. Durf anders te zijn. Net als de nieuwe KONA.  

Als eerste deze auto ervaren? De Hyundai KONA staat dit najaar bij ons in de showroom. Schrijf je nu in op onze website en we nemen 
direct contact met je op zodra de Hyundai KONA is gearriveerd. Inschrijven kan op h-point.hyundai.nl/kona-by-hyundai 

Ontdek meer op h-point.hyundai.nl 

H-Point B.V.
Mijlweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200

Nieuw in onze showroom!
Met zijn stoere SUV design, toonaangevende 
innovaties en enorme veelzijdigheid is de Crossland 
X onweerstaanbaar. Kom ‘m bewonderen of laat u 
verrassen tijdens een uitgebreide proefrit. 

TESTWINNAAR
 

EDITIE 31 • 2017

De nieuwe Opel

CROSSLAND
• Grootste bagageruimte in zijn klasse

• 180o achteruitrijcamera

• 24/7  Persoonlijk assistent en 4G Wi-Fi Hotspot

Rijklaar vanaf

€ 19.999
Private Lease vanaf

€ 319/mnd

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 5,2-3,6; km/liter: 19,2-27,8; CO2 gr/km: 123-93.
Genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. 

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill-opel.nl

VanMill_CrosslandX_Adv_128x192_01.indd   1 02/10/2017   16:23
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Hyundai KONA - Een frisse verschijning in de 
klasse van de compacte crossovers
H-Point stelt de compleet nieuwe 
Hyundai KONA aan u voor. De 
KONA is een dynamische, compacte 
SUV met een speelse exterieur- en in-
terieurstyling. Met zijn slanke body, 
hooggeplaatste LED-lampen voor de 
dagrijverlichting en daaronder ge-
plaatste koplampen, Cascade-grille 
en tweekleurige lak is de Hyundai 
KONA een frisse verschijning in de 
klasse van de compacte crossovers.  

Hyundai benadrukt dat de KONA niet 
zomaar een nieuwe toevoeging aan 
Hyundai’s SUV-aanbod is. De onthul-
ling van het nieuwste familielid is een 
belangrijke mijlpaal in Hyundai’s mis-
sie om rond 2021 de grootste Aziati-
sche autobouwer in Europa te worden. 

Het nieuwe familiegezicht
De Hyundai KONA is direct her-
kenbaar als Hyundai. Zo bepaalt de 
Cascade-grille ook op deze SUV het 
nieuwe familiegezicht van Hyundai. 
De LED-dagrijverlichting is boven de 
LED-koplampen geplaatst, waardoor 
het front van de Hyundai KONA zeer 
krachtig oogt. De zilverkleurige ac-
centen – gebruikt rond de mistlampen, 

de luchtinlaten en de skidplate achter – 
benadrukken het stoere karakter van de 
KONA. Het opvallende exterieurde-
sign wordt voortgezet in het interieur, 
waar Hyundai hoogwaardige en kleur-
rijke materialen heeft gebruikt voor 
de afwerking. Het instrumentenpaneel 
bevat hoogglans zwarte componenten. 
Dankzij diverse kleurenthema’s kunt 
u een geheel eigen stijl kiezen. Er is 
keuze uit de thema’s Orange, Lime en 
Red. Deze kleuren komen terug rond 
de luchtroosters, de schakelpook, de 
sierring rond de startknop en de stik-
sels op stoelen en stuurwiel. De twee-
kleurige lak en de keuze uit tien onder-
scheidende exterieurkleuren maken de 
KONA nog unieker.
 
Verhoogt de 
verkeersveiligheid
De Hyundai KONA biedt de connecti-
viteit die u verwacht en de technische 
innovaties die het leven makkelijker 
maken, zoals een head-up display, Ap-
ple CarPlay en Android Auto. Zet de 
muziek dus maar lekker hard want het 
premium sound system van KRELL 
klinkt fantastisch.

De nieuwe head-up display biedt de 
beste afleesbaarheid in deze klasse. 
Hij verhoogt bovendien de verkeers-
veiligheid doordat hij belangrijke in-
formatie, zoals de maximumsnelheid, 
navigatieaanwijzingen en waarschu-
wingen, precies in uw blikveld projec-
teert.

Twee krachtige turbobenzine-
motoren
De Hyundai KONA geeft u de keuze 
uit twee krachtige en uiterst efficiënte 
turbobenzinemotoren. De gedown-
sizede turbobenzinemotor 1.0 T-GDI 
met 88 kW (120 pk) is gekoppeld aan 
een handgeschakelde zesversnellings-

bak en alleen met voorwielaandrijving 
leverbaar. De andere turbobenzine-
motor is de nieuw ontwikkelde 1.6 T-
GDI met 130 kW (177 pk), gekoppeld 
aan een zeventraps 7DCT-automaat 
met dubbele koppeling. In de zomer 
van 2018 introduceert H-Point ook 
een 1.6-liter turbodieselmotor van de 
nieuwste generatie. 

Komt u ook in november kennis ma-
ken met de nieuwe Hyundai KONA in 
de showroom van H-Point? De mede-
werkers staan graag voor u klaar!

H-Point
Mijlweg 31
3316 BE Dordrecht
T. 078-6322200
I. www.h-point.nl

Maak nu een proefrit bij H-Point Dordrecht!

Kom Hotshoppen bij H-Point

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van 
gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. DE ACTIEMODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN 
AFWIJKEN VAN DE STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Kom Hotshoppen bij H-Point

Hyundai i10 1.0 i-Motion
van €11.995,- voor €9.495,- 
> Centrale deurvergrendeling
> Climate Control
> Radio cd-/mp3 speler met USB-aansluiting
> Standaard 5-deurs
> In delen neerklapbare achterbank
> 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
> In diverse kleuren leverbaar

Hyundai i20 i-Motion 5-deurs
van €15.495,- voor €12.495,- 
> Airconditioning
> Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
> Elektrisch bedienbare ramen vóór
> Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
> Radio cd-/mp3 speler met USB-aansluiting
> 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
> In diverse kleuren leverbaar

H-POINT B.V.
Mijlweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200
h-point.hyundai.nl

OP=OP

Opel Grandland X - Aantrekkelijke nieuwko-
mer in het crossover-segment
Dynamische lijnen, een stoere 
offroad-uitstraling, elegante details 
– de Grandland X heeft alles om uw 
hart te veroveren. De nieuwe Opel 
Grandland X is er al vanaf 
€ 30.449 en staat binnenkort in de 
showroom bij Van Mill.

De aantrekkelijke nieuwkomer van 
Opel is een auto in het populaire 
C-segment crossovers. Een fris en 
sportief gestileerd SUV-like uiterlijk, 
een zeer riante standaarduitrusting en 
veel binnenruimte vormen de basis 
voor succes. De scherpe prijsstelling 
- gerelateerd aan de rijke standaarduit-
rusting - zorgt voor een kansrijke af-
trap. 
 
Uitgebreide uitrusting
De Opel Grandland X is een aantrek-
kelijke nieuwkomer in het sterk groei-
ende crossover-segment. De uitrusting 
is, vanaf de instapuitvoering Online 
Edition, ronduit uitgebreid te noe-
men. Standaard zijn onder meer Lane 
Departure Warning, Verkeersbordher-
kenning, Hill Start Assist, Radio R4.0 
IntelliLink met Bluetooth, aircondi-
tioning met actief interieurluchtfilter, 
comfortstoelen met talrijke instelmo-
gelijkheden en 17 inch lichtmetalen 
velgen. En Opel OnStar is standaard 
in elke Grandland X. Naast de Online 
Edition wordt de bijzonder complete 
Innovation uitvoering verkrijgbaar en 
voor de zakelijke rijder is er de rijk 
uitgeruste Business Executive. Deze 
twee laatstgenoemde uitvoeringen zijn 
onder meer inclusief het Navi 5.0 In-

telliLink systeem met 8” touchscreen 
en kaarten van heel Europa. 
 
Ruimste crossovers in het 
C-segment 
De 4,48 m lange Opel Grandland X 
heeft een atletische, gespierde uitstra-
ling met krachtige proporties. Met het 
optionele zwarte dak, inclusief zwarte 
spiegels, onderscheidt Opels compacte 
crossover met SUV-achtig design zich 
nog nadrukkelijker. En ook het inte-
rieur is ronduit adembenemend, met 
luxe, comfort en ruimte waarover u 
niet snel uitgepraat zult zijn. De lange 
wielbasis – 2.675 mm – staat ook ga-
rant voor veel ruimte voor vijf inzit-
tenden. En de bagageruimte heeft een 
inhoud van 514 tot 1.652 liter. De Opel 
Grandland X kan daarmee de verge-
lijking doorstaan met zelfs de ruimste 
stationwagon in het C-segment.

Uitstekend zicht
Zijn ultra-heldere LED- koplampen 
met Adaptive Forward Lighting staan 
garant voor uitstekend zicht op de 
weg, terwijl de optionele geavanceer-
de 360°parkeercamera het parkeren 
een stuk gemakkelijker maakt. Opti-
oneel is de Grandland X verkrijgbaar 
met elektronische Grip Control, dat 
optimale grip biedt, ongeacht de om-
standigheden. De bestuurder van de 
Grandland X heeft de keuze uit vijf 
rijmodi. Daarmee is optimale tractie 
gegarandeerd, net als maximale sta-
biliteit, ongeacht of de Grandland X 
door sneeuw, modder of zand rijdt, of 
op een nat of droog wegdek.

De Opel Grandland X is vanaf deze 
maand in de showroom van Van Mill 
te bewonderen en is nu al te bestellen.

Ook Opel heeft een prachtige historie.
Autojournalist en presentator Werner 
Budding reed in 2 Classic Cars van 
Van Mill.

Opel Crossland X

De compacte Opel Crossland X is het klei-

nere broertje van de Grandland X. De nu 

al succesvolle Crossland X is verkrijgbaar 

vanaf € 19.995 en biedt aantrekkelijke in-

novaties die dagelijkse ritten veiliger, com-

fortabeler en makkelijker maken. Tijdens 

werktijd, voor ontspanning, een rit met het 

gezin, noem maar op... de Crossland X 

is er klaar voor dankzij zijn grote flexibili-

teit, toonaangevende innovaties en stoere 

SUV-design!

Airco
onderhoud

Uw auto
gepoetst

€ 70,-
korting

€ 70,-

!Wij feesten mee!

www.vanmill.nl www.h-point.nl

Geldig tot 1-3-2018

(alleen koudemiddel R134A)

Van binnen en van buiten
(i.c.m. onderhoud)

Van Mill Dordrecht
Mijlweg 31
3316 BE Dordrecht
T. 078 - 613 2155

Van Mill Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
4204 XW Gorinchem
T. 0183 - 645 800

I. www.vanmill.nl 

Bekijk hier de film.
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WWW.AMEGA.NL

WINTERCHECKDAG

Zaterdag 11 november
van 09.00 – 15.30 uur

Maak een afspraak op www.svenscar.nl

GRATIS check
GRATIS attentie

voor elke bezoeker

Zaterdag 11 november van 09.00 – 15.30 uur

GRATIS check
GRATIS attentie voor elke bezoeker

Maak een afspraak op www.ames.nl

www.h-point.nl

Vrijdag 10 november
van 09.00 – 17.00 uur

zaterdag 11 november
van 09.00 – 12.30 uur

GRATIS check 
 GRATIS erwtensoep

Afspraak maken niet nodig

 09.00 - 11.00  uur ONTBIJT
 11.00 - 15.30  uur  SOEP 

SPRINGKUSSEN/ 
BALLONARTIEST/
POFFERTJES

www.vanmill.nl

Afspraak maken niet nodig

 zaterdag 11 november

jaar

GRATIS
check 

Mijlpaal
De medewerkers van HJ Media 
Groep feliciteren Ames Autobedrijf 
met deze fantastische mijlpijl

0180 33 16 00
info@hjmediagroep.nl

Voorzand 24
2984 BH Ridderkerk

0180 33 16 00
info@hjmediagroep.nl

Voorzand 24
2984 BH Ridderkerk

JAAR AMES

70 Autobedrijf Ames 70 jaar 
en al 53 jaar topleverancier 
van Verkeersschool Wierks.

www.wierks.nl

VAN HARTE
GEFELICITEERD
MET DIT
JUBILEUM!



Het eerste pand van Ames in Dor-
drecht was gevestigd in de Tessel-
schadestraat. Later verhuisde Ames 
naar een pand aan De Brouwersdijk 
om vervolgens naar de Johan Witt-
straat te gaan. In 1989 werd het hui-
dige pand van Ames in Dordrecht 
geopend. Bovendien kregen de mer-
ken Audi, Škoda en SEAT een eigen 
showroom. Ook de Ames-vestigin-
gen in Zwijndrecht, Ridderkerk en 
Sliedrecht zijn in de jaren verhuisd 
naar een andere locatie en/of uitge-
breid. 

Op pagina 22 ziet u de panden van 
toen en van nu. 

Ames Jubileumkrant
Een mijlpaal om trots op te zijn

De Classic 
Cars van Ames

De fascinerende historie van
Volkswagen Bedrijfswagens en Ames

Jubileumacties

De Ames-vestigingen van Toen & Nu

Ames bestaat 70 jaar. Een mijlpaal 
om trots op te zijn. Het jubileum is 
extra bijzonder omdat Ames één van 
de weinig overgebleven dealers is die 
net als Volkswagen 70 jaar in Neder-
land bestaat.  

In deze editie nemen wij u mee te-
rug in de tijd met oude beelden en 
verhalen van toen over Ames en haar 

merken Volkswagen, Audi, SEAT en 
Škoda. Medewerkers komen aan het 
woord over het Ames van vroeger en 
het Ames van nu en we vergelijken de 
vestigingen van vroeger en nu. 
Door mee te gaan met haar tijd en 
de klant op nummer één te zetten is 
Ames zelfs uitgegroeid tot een van de 
grootste dealerorganisaties van 
Nederland. 

Ames is trots op haar rijke historie 
en de merken die zij voert. Daar-
om heeft Ames door de jaren heen  
unieke Classic Cars verzameld. 
Op pagina 9 zetten we een aantal 
van deze collector’s items in de 
schijnwerpers.

Bij elke (her)opening of open dag maakte Ames er een enorme happening van.
Drommen belangstellenden kwamen hier op af.

Ames viert feest en daar profiteert 
u van. Kijk verder in de krant voor 
de unieke acties en kortingen! Zo 
vindt u op pagina 15 bij SEAT unie-
ke Privé Lease kortingen. U least al 
een SEAT Mii vanaf € 179. Knip de 
coupons uit op pagina 18 en ontvang 
€ 70 of 70% korting. Bijvoorbeeld 

op airco onderhoud of een tweede 
band. Heeft u schade? Tegen inleve-
ring van de coupon op pagina 18 van 
Schadenet ontvangt u € 70 korting 
op herstel. En zo vindt u nog veel 
meer aantrekkelijke jubileumactie 
in deze krant!

1947 - 2017

Het is 1947 als de Nederlandse 
zakenman Ben Pon aan tafel bij 
Volkswagen met potlood een ruwe 
schets maakt van een rechthoekige 
transportwagen. Een kleine drie jaar 
later start de productie van de eerste 

Volkswagen Transporter. Bijzonder 
is dat Ames de Transporter in 1968 
voor het eerst ombouwde tot kam-
peerauto. Het werd een groot suc-
ces!
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WWW.TOP.SYSTEMS  |  T (0)172 - 650 737

(LITHIUM) ACCU’S | OMVORMERS 230V | ISOLATIEBEWAKING

met het 70-jarig 
jubileum!

feliciteert Ames met het

70-JARIG jubileum

www.bakkerkorteweg.nl

Westfalia feliciteert 
Ames met het

70-JARIG
bestaan

www.trekhaken.info

Namens alle 200 collega’s van Lavans feliciteren wij 
Ames Autobedrijf met het 70-jarig bestaan. 

Hieperdepiep, hoera!

www.lavans.nl

Zomerlust feliciteert Ames met het
70-JARIGE JUBILEUM!

www.restaurantzomerlust.nl

KEMETYL PROFESSIONAL 
FELICITEERT AMES AUTOBEDRIJF 

MET HET 70-JARIG BESTAAN!

KWS Infra Zwijndrecht
feliciteert Ames Autobedrijf  
met zijn 70-jarig bestaan.

Kometenplein 37
5215 MB Den Bosch

073 610 67 59

www.intrapost.nl

Intrapost feliciteert 
Ames met het
70-jarig jubileum.

Belegde broodjes voor vergadering, lunch of evenementen bent u bij ons aan het goede adres!

Mijlweg 53A
3316 BE Dordrecht | Tel. 078 - 6579687

www.sainttropez-dordrecht.nl

0186466.pdf   1 6-3-2017   12:48:49

feliciteertAmes met het 70-jarig jubileum

www.q-top.nl  |  www.q-step.nl  |  www.q-safe.nl

surprisingly different 

q-tech feliciteert alle ames-medewerkers 
met het 70-jarig bestaan!

128 x 94 mm Adv felicitatie Ames.indd   1 5-10-2017   13:26:53

feliciteert Ames met het

70-JARIG jubileum
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Ames is trots op haar rijke historie en de merken die zij voert. 
Daarom heeft Ames door de jaren heen unieke Classic Cars 
verzameld, elk met een eigen verhaal. Hieronder zetten we een 
aantal van deze collector’s items in de schijnwerpers. 

Volkswagen Kever 1303 

De Superbeetle

Wie kent hem niet? De Volkswagen Kever mag zich met zijn ken-
merkende uitstraling tot de bekendste auto van Europa rekenen. 
Niet zo gek dat er zoveel liefhebbers zijn van de luchtgekoelde 
oldtimers. Tot 1967 werd hij Typ 1, 1200, 1300 genoemd, maar in 
de volksmond werd hij, vanwege de vorm, kever genoemd, waarna 
de fabrikant die naam zelf ook ging gebruiken. Van de Volkswagen 
Kever zijn er meer dan 20 miljoen wagens geproduceerd van 1937 
tot 2003 en is daarmee de langst en de meest geproduceerde wagen 
op eenzelfde platform.
De eerste prototypen hadden geen achterruit. Bij het testen werd 
hierover geklaagd en werden er twee kleine ruitjes geplaatst. De 
ruitjes leken een beetje op de glazen 
van een bril, en daarom worden de 
eerste Kevers wel Brilkevers ge-
noemd. In het begin van de jaren 
vijftig werd de achterruit 50% groter. 
Kevers van dit type noemt men vaak 
Ovaaltje. De grootste verandering 
werd doorgevoerd in de jaren zeven-
tig. Tussen augustus 1970 en januari 
1980 zijn er naast de “gewone” kever 
ook de 1302- en 1303-modellen ge-
bouwd, die Volkswagen zelf Super-
beetles noemde. De 1303 sedan is 
gebouwd van 1972 tot en met 1975.
De Volkswagen Kever 1303 - ook wel 
Superbeetle genoemd - is door Ames ingeruild in 1985 en sinds-
dien altijd in ons bezit geweest. In 1989 reed deze Kever mee in de 
langste ononderbroken rij auto’s van hetzelfde merk, hetgeen een 
vermelding in het Guiness Record boek opleverde. 

Amescador

Het kampeerbusje van Ames

De Amescador is een aangepaste versie van de Volkswagenbus 
omgebouwd tot kampeerauto. Het innovatieve idee zag in 1968 
het licht in Zwijndrecht. Het idee van Cor Scheffel, een overtuigd 
kampeerder, werd met enthousiasme uitgevoerd door zakenman 
Jan Ames.
In de omgebouwde camper was plaats voor vier personen. Om dat 
mogelijk te maken was een demontabel bedsteetentje ontworpen 
dat aan de achterzijde van de bestelbus onder de achterklep ge-
plaatst kon worden. Het bood een slaapplaats voor twee personen. 
In de wagen zelf kon door de tafel tussen de banken te plaatsen 
ruimte worden gemaakt voor nog twee personen. Ook was het mo-
gelijk om een uitzetdak te laten monteren. 
Jarenlang was de Amescador een gewild product, totdat de bijzon-
dere verbruiksbelasting een einde maakt aan het project. In totaal 
zijn er tot 1984 zo’n 800 Amescadors afgeleverd, niet alleen op ba-

sis van de Volkswagen T1, later volgde ook de T2, T3 en de Volks-
wagen LT. Bij de verschillende types waren passende interieurs te 
verkrijgen.

Voor het Autovisie Magazine en TV  kampeerde autojournalist Wer-
ner Budding een nachtje in de Amescador. Het leverde nostalgische 
plaatjes op. 

SEAT 600

Het ‘Spaanse Fiatje’

De SEAT 600 is een automodel van Seat, dat in Spanje geprodu-
ceerd werd van mei 1957 tot augustus 1973 onder licentie van het 
Italiaanse FIAT. De auto had een viercilinder watergekoelde kop-
klepmotor met de voor die tijd karakteristieke plaatsing achterin. 
De toenmalige regering verbood import uit andere landen en zo is 
de SEAT met recht een Spaanse auto te noemen. 
Vanaf 1958 tot 1975 werd de SEAT 600 in Spanje gebouwd. In 
totaal rolden er 132.536 exemplaren van de band. Net als zijn Ita-
liaanse equivalent had hij een 600cc motorinhoud met een motor-
vermogen van 22pk. Dit bleek niet genoeg te zijn, want in 1960 
werd de motor met 750cc en 32 pk vergroot, waarna de auto als 
SEAT 600D door het leven ging. Deze auto behield wel nog de 
typische voorsluitende deuren. In 1969 werd de SEAT 600D ver-
vangen door de 600E, die 245.000 keer werd geproduceerd. Deze 

auto kreeg normaal sluitende deuren alsmede een gewijzigd interi-
eur. In Italië was men inmiddels met de productie van de 600-serie 
gestopt. Daarom mocht SEAT de 600 na 1969 wel exporteren naar 
het buitenland. De Spaanse 600-exemplaren in Nederland werden 
van een Fiat-sticker voorzien en gingen daarna als ‘Spaanse Fiatjes’ 
door het leven.

Škoda Rapid

‘De porsche voor de arme man’

De Škoda Rapid is een personenauto van de Tsjechische autofabri-
kant Škoda. De naam Rapid werd voor het eerst gebruikt van 1934 
tot 1947 en werd opnieuw gekozen in 1984 bij de opvolger van de 

Škoda Garde. In 2011 werd de modelnaam opnieuw ingevoerd voor 
een in India gebouwde compacte middenklasser. In 2012 kwam de 
naam weer naar Europa voor een compacte middenklasser.
De Rapid werd opnieuw gebruikt van 1984-1990 voor een coupé 
met de motor achterin. De interne numerieke aanduidingen van 
Škoda waren 743 (voor types Garde, Rapid en Rapid 130) en Škoda 
747 (types Rapid 135 en Rapid 136). De Rapid 130 is afgeleid van 
de Škoda 130 L en had (ten opzichte van de 120) een vijfversnel-
lingsbak en een 1289 cc motor met 58 pk (43 kW) en een topsnel-
heid van 153 km/u. Van de Rapid 130 werden 10.285 stuks gepro-
duceerd van augustus 1984 tot juli 1988.
Hoewel de Škoda sedans in heel West-Europa een matige reputatie 
hadden qua kwaliteit en wegligging, brak de Rapid met deze trend 
en werd “Porsche voor de arme man” genoemd. De Rapid-model-
len worden steeds meer gewaardeerd nu ze zeldzamer worden.

Audi quattro

De eerste Audi met vierwielaandrijving 

De Audi quattro is het eerste Audi-model met vierwielaandrijving 
die in serie werd geproduceerd en ook groot succes heeft geboekt in 
de autosport. In maart 1980 werd de Audi quattro Coupé, tijdens de 
Autosalon van Genève voor de eerste keer gepresenteerd en als een 
ware sensatie ontvangen. 
Midden jaren zeventig kreeg Audi het idee om een personenauto 
te ontwikkelen met vierwielaandrijving. Dit gebeurde toen Jörg 
Bensinger, de geestelijke vader van de Audi quattro, meereed in 
een Volkswagen Iltis. Bensinger overtuigde de afdeling ‘voertuig-
ontwikkeling’ dat er een markt zou zijn voor vierwielaangedreven 
auto’s. Audi ontwierp hierna een prototype vierwielaandrijving op 
basis van de Audi 80.
 

Van de eerste Audi quattro, ook wel ‘urquattro’ genoemd, werden 
er maar 11.452 exemplaren gebouwd. De van vierwielaandrijving 
voorziene auto’s van Audi dragen anno nu nog steeds de vermel-
ding ‘quattro’, al is de techniek niet meer hetzelfde.  Het model 
uit de Ames Classic Cars collectie betreft een Audi Urquattro 2.2 
Turbo 200pk/147 kW 5 cillinder uit 1988. 

Speciaal voor het 70-jarige bestaan reed presentator en autojour-
nalist Werner Budding in een aantal classic Cars waaronder de 
Audi quattro van Ames.

De video’s zijn te bekijken op de website en op het youtube kanaal 
van Ames Autobedrijf.

De Classic Cars van Ames

Bekijk het Youtube-kanaal van Ames

Bekijk het artikel van Autovisie Magazine Bekijk de uitzending van Autovisie TV.

Bekijk de website van Ames
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Rijschool Klaas den Uil 
Lessen in 50 verschillende
Volkswagens van Ames

BEZOEKERS INNOVATIEDAG WINNEN GAZELLE FIETS

Om te vieren dat Ames Autobedrijf 70 jaar bestaat werd er op 1 juli een Innovatiedag georganiseerd. Ge-

durende de dag kregen de aanwezigen de kans om een nieuwe Gazelle fiets te winnen.  Op zaterdag 2 

september zijn de fietsen in ontvangst genomen door de vijf winnaars. 

Tijdens deze Innovatiedag kreeg jong en oud de kans om kennis te maken met de meest geavanceerde 

innovaties door deze zelf uit te proberen. Zo konden de bezoekers de gemakken ervaren van onder meer 

Trailer Assist, Park Assist en Emergency Braking. De jongste liefhebbers konden op de Innovatiedag hun 

eigen spaarpot kleien en racen in een race simulator. Ook maakten de bezoekers kans op een Gazelle 

fiets. Zo werd er een fiets verloot onder de bezoekers die op 1 juli een auto hebben aangeschaft. Er werd 

een fiets verloot onder de volgers op Instagram en de derde fiets werd verloot onder de bezoekers die 

de Ames vragenlijst op 1 juli juist hadden ingevuld. De overige twee fietsen kon men winnen door de 

snelste tijd neer te zetten in de race simulator of door de snelste tijd neer te zetten met het wisselen van 

een autoband.

12 keer de wereld rond in een
Volkswagen Passat van Ames

De vanafprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij 
behorende prijslijsten. De exacte verbruikscijfers van de nieuwe Polo zijn nog niet bekend.

Ontdek de nieuwe Polo.
De krachtige lijnen, lange motorkap en compacte afmetingen: 
de nieuwe Volkswagen Polo staat vanaf eind oktober bij ons in de showroom. 
Ruimer, opvallender en vol met de nieuwste features zoals Front Assist, 
voetgangersherkenning en het handige Active Info Display. De beste rijbeleving 
met een lagere instapprijs dan die van zijn voorganger. Slechts € 15.550. 
Bestel hem nu en ga deze herfst nog op avontuur in de meest innovatieve Polo ooit.

De nieuwe Polo is rijk uitgerust met o.a.:

U bent van harte welkom in onze showroom!

 Active Info Display 
 Draadloos opladen  
 Adaptive Cruise Control

 Lichtmetalen velgen
 Voetgangersherkenning  

Vanaf 
€ 15.550

Klaar voor avontuur.

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht,
Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht,
Zwijndrecht en ‘s-Gravendeel (servicevestiging)
Telefoonnummer 078 - 64 84 201

Zijn eerste Volkswagen was een Kever uit 
1965 en hiermee was de liefde bij Klaas den 
Uil voor Volkswagen geboren. Toen hij in 1977 
een rijschool begon stond er dan ook één ding 
vast: er moest gelest worden in een Volkswa-
gen. Dat resulteerde in de aankoop van meer 
dan 50 Volkswagens, alle aangeschaft bij Ames 
Autobedrijf. 

De eerste kennismaking met Ames was in 1975 
toen de vestiging in Hardinxveld-Giessendam 
nog bestond. Later kocht Klaas den Uil zijn au-
to’s bij de Ames-vestigingen in Ridderkerk, Dor-
drecht en Zwijndrecht. “Vanaf het eerste moment 
werd ik prettig geholpen bij Ames. Aangezien ik 
dat ook weleens anders meegemaakt had ben ik 
Ames altijd trouw gebleven. Omdat ik met een 
aantal medewerkers van Ames een goede band 
heb opgebouwd, ben ik altijd met ze mee gegaan 
als ze naar een andere vestiging verhuisden. Zo 
heb ik zaken gedaan met Leen de Koning, Kees 
Peels en Rob van de Velden.” 

Fotoboek
We ontmoeten Klaas den Uil in de vestiging van 
Ames in Zwijndrecht. Trots toont hij ons een 
fotoboek met daarin alle auto’s op een rij waar-
mee de rijlessen hebben plaatsgevonden. Het zijn 
vooral verschillende modellen van de Golf die we 
langs zien komen. “De Golf is lekker compact en 
Volkswagen is een merk waarmee iedereen goed 
overweg kan. Er zit alles op en aan wat je nodig 
hebt en hij is heel gebruiksvriendelijk. Met de 
auto’s zijn zelden tot nooit problemen, en als er 
wat is lost Ames het snel weer op. Voor een rij-
school is het van belang dat een auto niet te lang 
stilstaat.” 

Mooie, nieuwe auto
Op het moment dat we met Klaas den Uil spre-
ken heeft hij net zijn laatste officiële rijles achter 
de rug. “Na 40 jaar stop ik ermee en ga ik met 
pensioen. Ik hou nog wel één lesauto aan om in 
te zetten voor opfriscursussen voor senioren. Pri-
vé blijf ik uiteraard ook in een Volkswagen van 
Ames rijden. Ik ga zo even een praatje met Rob 
van der Velden maken want ik heb een mooie, 
nieuwe auto gezien,” besluit Klaas den Uil la-
chend het gesprek. 

Menno en Annelies Fokke zijn al jarenlang 
naar volle tevredenheid klant bij Ames Auto-
bedrijf. Als ze in 2004 op zoek zijn naar een 
betrouwbare familiewagen voor lange afstan-
den, is de keus voor een Volkswagen Passat 
van Ames snel gemaakt.

Na de aanschaf konden ze toen nog niet bedenken 
dat de afstand die ze met de Passat aflegden gelijk 
zou staan aan 12 keer rond de wereld en meer dan 
een keer van hier naar de maan. Onlangs ging de 
teller over de 500.000 km.  
De Volkswagen Passat heeft zich namelijk al in 
allerlei omstandigheden goed gehouden: zomer-
hitte, regen, winterkoude en sneeuw. 
Behalve de standaard woon-, werk-, familie- en 

vriendenritten is de auto ook als verhuiswagen, 
vrachtauto, vakantieauto en zelfs als trouwauto 
ingezet. Zelden liet de auto de familie Fokke 
technisch in de steek. “We hebben er nooit over 
gedacht om de auto in te ruilen voor een jonger 
model. De auto wordt op een zeker moment deel 
van jezelf, een verlengstuk van je eigen mobili-
teit. Een andere Passat is er al wel, een model uit 
2010. Deze twee auto’s staan regelmatig broeder-
lijk naast elkaar. We hopen dat dit nog heel lang 
zo blijft,” aldus een tevreden familie Fokke. 

Bij de foto: Salesmanager van Ames Volkswagen Reinier de Koning overhandigt de fietsen 
aan de winnaars en wenst hen namens Ames veel veilige kilometers toe.

Klaas den Uil kocht meerdere Volkswagens bij Leen de Koning die toen verkoper bij 
de vestiging in Ridderkerk was. 

Klaas den Uil in zijn eerste 
Volkswagen Kever

Klaas den Uil toont het fotoboek aan 
Rob van der Velden



Oktober 2017 Amegazine 11

Ames 70 jaar 

Ames bestaat 70 jaar. Een mijlpaal 
om trots op te zijn. We nemen u 
mee terug in de tijd. 
In 1947 verkreeg Ames het Volkswagen agent-
schap. De oorsprong komt voort uit Gebr. 
Ames dat in 1905 werd opgericht. Ames en 
Auto, dat verband bestaat al sinds het begin 
van de vorige eeuw. In 1905 werd door de 
grondleggers van het bedrijf een smederij 
overgenomen in Leerdam en groeide uit tot 
rijwiel- en motorhandel. 

Volgens een afspraak met de importeur kreeg 
de familie Ames het Rayon van Rotterdam tot 
Nijmegen. Waar Volkswagen nu het populairste 
merk van Nederland is, was dat niet altijd van-
zelfsprekend. Het was lastig om na de oorlog een 
specifiek Duits product als Volkswagen aan de 

man te brengen. Toch bleven directie en mede-
werkers in het merk geloven. In 1952 opent Jan 
Ames zijn bedrijf dat de geschiedenis ingaat als 
de eerste Volkswagendealer in Dordrecht. Ames 
Autobedrijf werd dealer voor het rayon Dord-
recht, Sliedrecht, Ridderkerk, Alblasserdam, Pa-
pendrecht en Zwijndrecht. 

Het jubileum is extra bijzonder omdat Ames één 
van de weinig overgebleven dealers is die net als 
Volkswagen in Nederland 70 jaar bestaat. Door 
mee te gaan met haar tijd en de klant op nummer 
één te zetten is Ames zelfs uitgegroeid tot een van 
de grootste dealerorganisaties van Nederland.

Classic car meeting bij Ames
Het lijkt een jaarlijkse traditie te worden. Volkswagen liefhebbers onder elkaar. Op zaterdag 7 oktober wa-

ren er weer echte klassiekers te bewonderen op het parkeerterrein van Autobedrijf Ames in Zwijndrecht. 

Ames, de LVWCN (Luchtgekoelde VW Club Nederland), de Kahrmann Ghia Club en stichting Amescador 

organiseerden een meeting bij Ames. Volgend jaar ook een kijkje nemen? Volg dan de Facebook pagina 

van Ames Autobedrijf (facebook.com/AmesAutobedrijf).

De Volkswagen T-Roc.
Vanaf nu te bestellen.

De 
Volkswagen 

T-Roc
vol vertrouwen

De vanafprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij 
behorende prijslijsten. De exacte verbruikscijfers van de Volkswagen T-Roc zijn nog niet bekend.

Laat de wereld zien wie je bent. 
Durf jij een andere weg in te slaan? Ga dan voor de splinternieuwe T-Roc. 
Deze Volkswagen zit standaard vol met veiligheidssystemen, waaronder Front Assist 
en Lane Assist. De nieuwe Volkswagen T-Roc is vanaf december te zien in de showroom, 
maar nu al bij ons te bestellen vanaf € 25.995.

Heb je interesse kom dan langs voor een kop koffi e in onze showroom!

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht,
Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht,
Zwijndrecht en ‘s-Gravendeel (servicevestiging)
Telefoonnummer 078 - 64 84 201

De vernieuwde Volkswagen Polo 
op alle fronten gegroeid

T-Roc: gloednieuwe, ruime cross-over
van Volkswagen

Volkswagen Tiguan Allspace:
een absoluut ruimtewonder

Veel meer ruimte dan voorheen, de nieuwste 
technologie én een aanzienlijk completere uit-
rusting: dat is de nieuwe Volkswagen Polo. De 
vernieuwde Polo is op alle fronten gegroeid. 
Hij oogt volwassen, krachtig en is nog altijd 
een echte Polo. 

Vergeleken met zijn voorganger is de nieuwe 
Polo in de lengte en breedte gegroeid en ook zijn 
wielbasis maakt een forse stap vooruit (+9,4 cm). 
Daardoor is de nieuwe Polo van binnen aanzien-
lijk ruimer. De bagageruimte groeide bijvoor-
beeld met 25 procent van 280 tot 351 liter.

De nieuwe Polo brengt hightech technologie 
naar de compacte klasse. Zo is hij leverbaar met 
de nieuwste generatie van het Active Info dis-
play. Dit digitale instrumentenpaneel blinkt uit 

in overzichtelijkheid en bedieningsgemak. Voor 
de Polo staan de nieuwste assistentiesystemen ter 
beschikking, zoals de Adaptive Cruise Control 
waarmee automatisch een veilige afstand tot de 
voorligger wordt aangehouden. Het afstandwaar-
schuwingsysteem Front Assist met City Emer-
gency Braking (noodremfunctie voor stadsver-
keer) en voetgangersherkenning zijn standaard 
op elke nieuwe Polo.

De standaarduitrusting van de nieuwe Polo is fors 
uitgebreid terwijl de vanafprijzen voor de meest 
verkochte modellen scherper zijn. Het klantvoor-
deel ten opzichte van de huidige Polo kan oplo-
pen tot maar liefst € 2.225. De nieuwe Polo is bij 
Ames vanaf eind oktober leverbaar met een groot 
aantal verschillende motoren. 

Ames presenteert de Volkswagen T-Roc. Deze 
gloednieuwe, ruime cross-over is verregaand 
te personaliseren, biedt een groot aantal in-
novatieve features, efficiënte motoren tot 140 
kW/190 pk en geavanceerde veiligheidssyste-
men. 

De veelzijdige T-Roc is er met voorwiel- of 
vierwielaandrijving en combineert de robuust-
heid van een SUV met de wendbaarheid van een 
sportieve hatchback. Hij is vanaf december te be-
wonderen in de showroom van Ames en nu al te 
bestellen.

De T-Roc is eigenwijs. De unieke LED-dagrij-
verlichting, grote gril en strakke lijnen laten zien 
wie de baas is. Op de flanken van deze cross-over 
loopt een opvallende chroomstrip over de A-
stijl naar achteren richting de C-stijl. Die laatste 

leunt naar voren, zoals bij een coupé. De T-Roc 
is leverbaar met een carrosserie in twee kleuren. 
Maak het stoere design af door een andere dak-
kleur te kiezen dan de rest van de auto.

De bestuurder en de passagiers van de T-Roc heb-
ben een hoge zitpositie. Het slimme design van de 
T-Roc zorgt ervoor dat je flink wat ruimte hebt. 
Zo heb je voldoende zitruimte, zowel voor- als 
achterin. Dit zorgt voor een prettige rijervaring 
voor zowel degene achter het stuur, als de mede-
passagiers. Ook de bagageruimte liegt er niet om. 
Achter de tweede zitrij kan 445 liter aan bagage 
worden meegenomen. Met de achterbank volle-
dig weggevouwen stijgt het volume van de kof-
ferbak zelfs naar 1290 liter, waarmee de T-Roc 
één van de grootste bagageruimtes in zijn markt-
segment heeft.

De Volkswagen Tiguan Allspace is de nieuwe 
zevenzits SUV van Volkswagen. De SUV heeft 
een fors grotere wielbasis en een verlengde 
carrosserie voor nog meer binnenruimte. Dat 
betekent een ongekend ruimteaanbod voor zo-
wel interieur als bagage. 

De Tiguan Allspace is een absoluut ruimtewonder 
en biedt meer ruimte dan menig andere SUV in 
zijn klasse. Dat is te danken aan zijn extra lange 
wielbasis die in vergelijking met de Tiguan is ver-
lengd van 2.681 naar 2.790 mm. De totale lengte 
van de Tiguan Allspace is 4.701 mm (plus 215 
mm). Daarbij is vooral de overhang aan de ach-
terkant groter geworden (plus 106 mm), wat een 
imposante bagageruimte tot gevolg heeft. Niet al-
leen de kofferbak profiteert overigens van de toe-
genomen wielbasis en overhang achter, maar ook 
de passagiers op de achterbank; zij hebben tot 54 
mm meer knieruimte.

Derde zitrij
Voor bestuurders die regelmatig veel passagiers 
moeten vervoeren, is er een optionele derde zitrij. 

Hierdoor verandert de Tiguan Allspace in een 
5+2-zitter. Achter de derde zitrij kan tot 230 liter 
aan bagage worden meegenomen. De Tiguan All-
space heeft een uitgebreide standaarduitrusting. 
De Tiguan Allspace wordt gelanceerd met com-
pleet nieuw infotainmentsystemen. Het meest 
uitgebreide Discover Pro-systeem kan – als eer-
ste in de klasse van de Tiguan Allspace – worden 
bediend met handgebaren.

De Volkswagen Tiguan Allspace staat binnenkort 
in de showroom en is leverbaar vanaf de maand 
november. 

Het contract uit 1947 
waardoor Ames h et Volks-
wagen agentschap verkreeg 

Zo zag de vestiging van 
Ames in Zwijndrecht er 
in de begin jaren uit
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Kortingen die kunnen oplopen tot € 4.800

Pak nu uw kans bij
Ames Bedrijfswagencentrum

De fascinerende historie van
Volkswagen Bedrijfswagens en Ames 

Tot

€ 4.800
voordeel

Echte vakmannen weten het: tijdens de Vriendenprijs Weken krijg je flink voordeel 
bij Volkswagen Bedrijfswagens. 
Maar ja… voordeel krijg je overal. Het gaat om slim investeren. Zo blijven onze bussen na 
jaren intensief gebruik lekker rijden. En hebben ze een historisch bewezen hoge restwaarde. 
Niet genoeg voor jou? Kom dan langs voor een kop koffie. Dat is bij ons altijd een slimme 
investering. En dan kunnen we je meteen meer vertellen over de dikke 70 Editions. 

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk, 
Oud Beijerland, Sliedrecht en ’s Gravendeel (servicevestiging)
Ames.nl  |  info@ames.nl

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Exacte voorwaarden en actieperiode vindt u op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijsweken.

 Exclusieve 70 Editions     Voordeel op alle uitrustingslines     Scherp geprijsde Economy modellen
 Inruilpremie op alle modellen     Interessante Financial Lease tarieven

Stap in een slimme investering 
tijdens de Vriendenprijs Weken.

TotTot

€ 4.800
voordeel

Ontvang cash en geniet van de voordelen van leasen

Ames koopt uw wagenpark op
Bent u toe aan een nieuwe bedrijfswagen en wilt 
u nu profiteren van de aantrekkelijke kortingen op 
een Volkswagen Caddy, Transporter of Crafter? 
In samenwerking met  AA Lease heeft het Ames 
Bedrijfswagencentrum een unieke actie opgezet 
om uw wagenpark te upgraden. Ames koopt uw 
verouderde wagenpark (deels) op en vervolgens 
least u de bedrijfswagens terug via AA Lease. 
Bedrijfswagenmanager Rob van der Velden legt 
uit: “MKB’ers die op zoek zijn naar cash om hun 
liquiditeit te verbeteren en toe zijn aan een nieuw 
wagenpark zijn bij ons aan het juiste adres. Wij 

kopen uw oude bedrijfswagens op, waarna u ge-
niet van de voordelen van leasen. U ontvangt bin-
nen een dag van AA Lease een offerte op maat 
tegen de juiste prijs en u heeft nergens omkijken 
meer naar. Wij kunnen voldoen aan al uw mobi-
liteitswensen en kunnen de volledige mobiliteit 
van uw bedrijf regelen.”

Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfswa-
gen? Pak dan nu uw kans bij Ames Bedrijfs-
wagencentrum. Met kortingen die kunnen op-
lopen tot € 4.800 is het nu wel heel voordelig 
om in een Volkswagen Caddy, Transporter of 
Crafter te rijden.

Voor de tiende keer zijn de Vriendenprijs We-
ken gestart bij Ames Bedrijfswagencentrum. 
Alleen tijdens de Vriendenprijs Weken koopt u 
uw nieuwe Volkswagen Bedrijfswagen voor een 
vriendenprijsje. Zo stapt u in een fonkelnieuwe 
Volkswagen Caddy vanaf € 13.695 of Financial 
Lease vanaf € 205 per maand. Bij de Volkswa-
gen Transporter of Dubbele Cabine kan het voor-
deel oplopen tot € 4.800. De Volkswagen Crafter 
biedt u nu tot € 3.200 voordeel.

Ames en Volkswagen Transporter 
70 jaar
Net als Ames Autobedrijf bestaat de Volkswagen 
Transporter 70 jaar. Een jubileum dat gevierd 
wordt met extra aantrekkelijke prijzen. Zo rijdt 
u al een Transporter Economy vanaf € 19.545 
of Financial Lease vanaf € 294 per maand. De 
krachtige bestelbus komt al 70 jaar tegemoet aan 
de wensen van echte vakmensen. En daar is 6 ge-
neraties later eigenlijk nooit iets aan veranderd.

Volkswagen Caddy functioneler dan 
ooit
Met de Caddy Gesloten bestelwagen en de Caddy 
Maxi Gesloten bestelwagen zijn er twee auto’s 
die vrijwel iedere uitdaging aankunnen. Ze zijn 
functioneler, flexibeler en veelzijdiger dan ooit. 
Deze wendbare en compacte bestelwagens bie-
den alles wat u nodig heeft om professioneel aan 
te komen bij uw klanten. De Caddy bevat innova-
tieve assistentie-en veiligheidssystemen, die het 
rijden uiterst comfortabel en nog veiliger maken. 
Een ware stap in het toch al zo aangename rij-
comfort van de Caddy.

Volkswagen Crafter International Van 
of the Year 2017
De Volkswagen Crafter mag zich heel 2017 In-
ternational Van of the Year noemen. En dat is 

niet voor niets. De Crafter is een doordachte en 
compleet ingerichte bedrijfswagen. Met heel veel 
opbergmogelijkheden, maximaal comfort en de 
nieuwste innovaties kunt u direct aan het werk.
Sla uw slag tijdens de Vriendenprijs Weken en 
mis de acties en uiterst scherpe aanbiedingen niet 
en maak direct een afspraak voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. De medewerkers van Ames Be-
drijfswagencentrum staan graag voor u klaar.

PSB Bedrijfswageninrichting
In samenwerking met zusterbedrijf PSB Bedrijfs-
wageninrichting kan Ames Bedrijfswagencen-
trum alles wat in, aan of op een bedrijfswagen 
moet gebeuren verzorgen.  Al meer dan dertig 
jaar biedt PSB Bedrijfswageninrichting een to-
taalpakket van producten en diensten voor be-
drijfswagenombouw van alle merken. Of het nu 
gaat om betimmeringen, inbouw van dubbele ca-
bines, bedrijfsreclame, elektronica of accessoires. 

Net als Ames bestaat Volkswagen Bedrijfswa-
gens 70 jaar. Het is 1947 als de Nederlandse za-
kenman Ben Pon aan tafel bij Volkswagen met 
potlood een ruwe schets maakt van een rechthoe-
kige transportwagen. Een kleine drie jaar later 
start de productie van de 
eerste Volkswagen Trans-
porter. Bijzonder is dat 
Ames de Transporter in 
1968 voor het eerst om-
bouwde tot kampeerauto. 
Het werd een groot succes! 
Jarenlang was de Ames-
cador een gewild product, 
lees er meer over op pa-
gina 9. Het duurde 28 jaar 
voordat Volkswagen na de 
Transporter de Volkswagen 
LT introduceerde met een 
watergekoelde motor voor-
in. In 1982 introduceert 
Volkswagen de Caddy, 
een pick-up gebaseerd op 
de Golf. De Caddy is net 

als de Transporter niet meer weg te denken uit 
de showroom van Ames. Evenals de Crafter, de 
vervanger van de LT. 

Scan voor meer informatie

http://amesbedrijfswagens.nl/diensten/

upgrade-uw-wagenpark

www.psb-online.nl

Net als Ames bestaat de Volkswagen Transporter 70 jaar.

De medewerkers van het Ames
Bedrijfswagencentrum heten u van 
harte welkom 

Het huidige pand van het Ames Bedrijfswagencentrum 

De voorloper van de 
vestiging van Ames 
in Zwijndrecht
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Ames Audi Centrum Dordrecht
Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 078 – 632 10 00. 
Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht. ‘s Gravendeel (service). Zwijndrecht (service en occasions).
www.ames.nl

Gemiddeld brandstofverbruik 3,7 - 6,8 l/100 km, CO2-uitstoot 95 - 154 g/km.

Voel de voorsprong
Met de Audi A4

Zelden was vooruitgang zo zichtbaar, hoorbaar en voelbaar als bij de Audi A4. 
Talrijke innovaties geven deze Audi A4 nog meer kracht en maken hem effi  ciënter 
en veiliger. Ontdek zijn comfortabele interieur met de Audi virtual cockpit, een high-
tech instrumentenpaneel dat in hoge resolutie alle belangrijke informatie toont.

Bekijk de Audi A4 alvast op audi.nl of vraag één van onze verkoopadviseurs om 
meer informatie.

Eerste Audi die speciaal is ontwikkeld 
om semi-autonoom te rijden 

De nieuwe Audi A8: 
de toekomst van de topklasse

De rijke geschiedenis 
van Audi
De oorsprong van Audi ligt ruim 100 jaar geleden 
als in 1899 autobedrijf Horch Automobielwerke 
opgericht wordt door August Horch samen met 
een drietal partners. Tien jaar na de oprichting 
kwam er een einde aan deze samenwerking en 
richtte Horch een nieuw autobedrijf op: genaamd 
Audi. In 1910 kwam de eerste Audi uit de fabriek. 
Al snel werd het merk populair, onder andere 
doordat de Audi veel races won. In jaren dertig 
fuseerden Audi, DKW, Horch en Wanderer tot 
één holding: Auto-Union. Het logo met de vier 
in elkaar gehaakte ringen symboliseert deze sa-
menwerking. Na de tweede wereldoorlog, waarin 

Audi enkel pantservoertuigen bouwde, kwam 
Audi in handen van Mercedes-Benz. Onder lei-
ding van Mercedes-Benz ontworp Audi onder 
andere de welbekende Audi 80. In 1965 werd 
Audi een onderdeel van de Volkswagen Group. 
Kort hierna werd de Audi 60 geïntroduceerd. In 
het jaar 1974 deed Audi haar intrede bij Ames. 
Eerst was Audi gevestigd in de showroom van 
Volkswagen en vanaf 2010 heeft Ames Audi 
Centrum een eigen showroom aan de Mijlweg in 
Dordrecht. 

Shape, shift, sense, space. Met deze vier be-
grippen zijn de eigenschappen van de nieuwe 
Audi A8 aardig samengevat. Audi belooft u 
altijd een voorsprong op technisch vlak, maar 
nog nooit eerder pakte zij zo groots uit als met 
de nieuwe Audi A8. Welkom in de toekomst!

Shape staat voor de esthetische kwaliteiten die u 
ziet en voelt, zoals het exterieur- en interieurde-
sign. Shift beschrijft het nieuwe niveau waarop 
de Audi A8 zich voortbeweegt. Dit gaat over de 
motoren, de krachtoverdracht, het onderstel en 
de functies. Sense omvat de connectiviteit. Deze 
term verwijst naar het bedienings- en weergave-
concept ‘MMI touch response’ inclusief spraak-
sturing en naar de elektronische intelligentie in 
de vorm van sensoren, regelunits en assistentie-
systemen. Verder vallen het infotainment en ook 
de Audi connect key en personalisering eronder. 
Tot slot is er Space om de ruimte aan te duiden.

Het meest opvallende van dit alles is toch wel dat 
de nieuwe A8 de eerste productieauto is die spe-
ciaal is ontwikkeld om semi-autonoom te rijden. 
In langzaam rijdend verkeer op snelwegen en au-
towegen neemt de Audi traffic jam pilot tot een 
snelheid van 60 km/h het rijden over. De traffic 
jam pilot kan starten, accelereren, sturen en rem-
men. De bestuurder hoeft niet meer voortdurend 

op te letten. De handen hoeven niet aan het stuur 
te zitten, waardoor de bestuurder iets anders kan 
gaan doen, bijvoorbeeld onboard-tv kijken. 

Vanuit het technisch oogpunt is de traffic jam pi-
lot revolutionair. Tijdens autonoom rijden bere-
kent de centrale aansturing van de rijassistenten 
aan de hand van alle sensoreninformatie continu 
een beeld van de directe omgeving. Input komt 
van radarsensoren, een camera aan de voorzijde, 
ultrasone sensoren en een laserscanner. Audi is 
de eerste autofabrikant die zo’n laserscanner ge-
bruikt. De Audi AI remote parking pilot en de 
Audi AI remote garage pilot sturen de A8 zelf-
standig in en uit parkeerplekken en garages, on-
der toeziend oog van de bestuurder. Die hoeft niet 
in de auto te zitten. 

Ames Audi Centrum 
betrokken in de regio
Ames Audi Centrum vindt het belangrijk om be-
trokken te zijn bij goede doelen, verenigingen 
en (sport)activiteiten in de regio. Zo is Ames 
Audi Centrum sponsor van het eerste uur van het 
jaarlijkse DLTC Dordrecht’s Open Dubbels Ten-
nistoernooi. De tennisvereniging DLTC aan de 
Nieuweweg in Dordrecht “ademt” historie: het is 
namelijk opgericht in 1886 en de op één na oudste 
tennisclub in Nederland.  

Tophockeyer Jeroen Hertzberger is als enthousi-
aste Audi-rijder en tevreden Ames klant verkozen 
tot ambassadeur van Ames Audi Centrum en AA 
Lease. Junior Hockeyteams uit de regio maakten 
kans om gecoacht te worden door Jeroen Hertz-
berger door een originele teamfoto op te sturen. 
Dit is gewonnen door HC Souburgh JB1. De 
jeugdige hockeyers werden door Jeroen opge-
haald met een mooie Audi Q7, waarmee ze mee 
naar tegenstander Victoria mochten rijden. Een-

maal daar aangekomen volgde er een teambe-
spreking en stond Jeroen coachend langs de lijn. 
Ondanks dat ze met 0-4 verloren was het toch een 
dag om nooit te vergeten voor de jongens van HC 
Souburgh. 

Twee Classic Cars uit de collectie van Ames; de Audi 100 en Audi 90.

De NSU RO80 uit 1975 uit de

collectie van Ames Classic Cars.
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Langeweg 350 - 3331 LG Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 6126755

www.occasioncentrum.nl

• Zes maanden Bovag Garantie

• Minimaal half jaar APK

•  Minimaal zes maanden of 
10.000 km zonder onderhouds-
kosten

• Snel rijden

•  Gegarandeerde kilometerstand

•  Aflevering met volle tank 
brandstof

•  Gekeurd en klaargemaakt  
volgens ANWB richtlijnen

•  Occasions altijd jonger dan 2 jaar

•  Maximaal 30.000 km op de teller

• Inclusief mobiliteitsgarantie

•  Inclusief resterende fabrieks- 
garantie

•  Minimaal 6 maanden of  
10.000 km zonder onderhouds-
kosten

•  Aflevering met volle tank 
brandstof

•  Minimaal 20% voordeliger dan 
de nieuwprijs

7 ZEKERHEDEN:7 ZEKERHEDEN:

VANAF
€ 13.995,-

SEAT
LEON ST

• Bouwjaar 2014

• 14% bijtelling

• Vanaf 70.000 km

• Stationwagen 5-deurs

Langeweg 350 - 3331 LG Zwijndrecht
Tel.: 078 - 6126755

www.occasioncentrum.nl

.nl

BEIDE
MODELLEN
TIJDELIJK 

VOOR
€ 13.995,-

VANAF
€ 13.995,-

VW POLO EN 
SEAT LEON ST

VOLKSWAGEN
POLO BLUEMOTION

• Bouwjaar 2015

• 14% bijtelling

• Vanaf 55.000 km

• 5-deurs uitvoering

Ames Occasioncentrum kan 
tijdelijk de Volkswagen 
Polo 5-deurs Bluemotion en de 
SEAT Leon ST van slechts enkele 
jaren oud in meerdere kleuren 
leveren vanaf € 13.995,-. Wees 
er snel bij want we hebben per 
model inmiddels nog maar 
20 stuks op voorraad en op=op!

Een greep uit de fotoverzameling 
van Ames
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SEAT Arona
compact maar groots 

SEAT Leon Cupra R

Ames AUTO CASA heeft vestigingen in:
Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht, ‘s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 078 - 64 84 201 • www.ames.nl

Exclusieve Launch 
Editions al vanaf 
€ 22.290

Hĳ  is charismatisch, vlot, scherp, krachtig 
én city proof. De nieuwe SEAT Arona gaat 
helemaal zĳ n eigen weg. Bovendien is deze 
compacte SUV verregaand te personaliseren 
en is het dashboard 100% gericht op de 
bestuurder. Op jou. Simpel. Moeiteloos. 
Alles binnen handbereik. 

Vanaf november in de showroom 
te bewonderen!

Met o.a. Blind spot 
detection, Park 
assist, Rear cross 
traffi  c assist en 
Adaptive cruise 
control.

#DOYOURTHING

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Arona: 4,9 – 5,0 l/100km (1:20 - 1:20,4). Gemiddelde CO2-emissie: 111 - 113 g/km. Er is al een SEAT Arona vanaf € 22.290. De vermelde consumentenadviesprijs is incl. 
btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Genoemde prijs is een vrijblijvende consumentenadviesprijs ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel 
B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Vraag naar meer informatie in onze showroom.

De SEAT Arona vanaf november 
in de showroom!

seat.nl/arona

SEAT al bijna 70 jaar oud
De geschiedenis van SEAT gaat net als die van 
Ames al bijna 70 jaar terug in de tijd. In al die 
jaren streeft SEAT streeft naar het produceren 
van auto’s die de spannende combinatie van 
superieure techniek en puur rijgenot bieden. 

Het begin van SEAT voert ons terug naar 
1948. In dat jaar tekende de Spaanse 
regering een overeenkomst met Fiat. In 
1950 werd Sociedad Española de Au-
tomóviles de Turismo, (SEAT) opgericht. 
Anderhalf jaar later resulteerde dit in een 
nieuw automerk: SEAT. Het 1400-model 
uit 1953 was de eerste SEAT die werd 
geproduceerd door het Spaanse merk. Na 
het eerste model volgde meerdere suc-
cesvolle modellen zoals de 850 uit 1968 
en de 127 uit 1972. 
Tot 1980 werden er in licentie auto’s 
gemaakt die gelijk waren aan Fiat’s, 
maar de merknaam SEAT droegen. In 
het buitenland werden deze auto’s wel onder de 
naam Fiat verkocht, hoewel het eigenlijk SEAT’s 
waren. In 1984 werd de eerste SEAT Ibiza geïn-
troduceerd, het model dat anno 2017 niet meer 
weg te denken is uit het assortiment van SEAT. 
In 1986 nam Volkswagen 51% van de aandelen 
van het Spaanse autobedrijf over. In 1990 kreeg 
Volkswagen bijna alle aandelen in handen. SEAT 
deed haar intrede bij Ames in 2010 Sindsdien is 
het komen en gaan van klanten in de showroom 
aan der Laan der Verenigde Naties in Dordrecht 
voor het geliefde merk. Om haar klanten in de 

toekomst nog beter te kunnen bedienen en de mo-
dellen van SEAT nog beter te kunnen presenteren 
zal de showroom van SEAT Ames Auto Casa nog 
dit jaar gerenoveerd worden. In de volgende edi-
tie van deze krant leest u er meer over. 

Zaterdag 11 november 
Arona introductie

De SEAT Leon is een sportieve auto. Met zijn stabiele wegligging, sterke motor en strak design is de 
Leon een ultieme krachtpatser. De Leon Cupra R doet er echter nog een schepje bovenop. Want wie 
de Cupra R met handbak bestelt krijgt een 310 pk variant en met DSG-transmissie een 300 pk gele-
verd. De zijspiegelkappen, de logo’s en wielen dragen een koperkleurige lak en ook in het interieur 
zijn de koperkleurige accenten terug te vinden. De temperamentvolle auto is leverbaar in Matte Grey, 
Midnight Black en Purenees Grey.  De Leon Cupra R komt in een gelimiteerde oplage.

Ames Auto Casa SEAT presenteert de Arona. 
Het gloednieuwe model van SEAT beschikt 
over de connectiviteitsfeatures en assistentie-
systemen die doorgaans alleen in grotere mo-
dellen te vinden zijn. Bovendien is hij verre-
gaand te personaliseren.

De compacte SUV ‘made in Barcelona’ is met 
zijn compacte afmetingen, moderne uitstraling en 
hoogwaardige techniek helemaal op zijn plaats in 
de stad. Tegelijkertijd is hij robuust en sportief 
genoeg voor avontuurlijke (weekend)trips. 

Personaliseren
De SEAT Arona beschikt over de connectiviteits-
features en assistentiesystemen die doorgaans al-
leen in grotere modellen te vinden zijn. Boven-
dien is hij verregaand te personaliseren. In alles 
straalt de Arona zijn eigen stijl uit. Voor zijn de 
driehoekig gevormde koplampen echte eyecat-
chers. De achterlichten maken gebruik van LED-
technologie. 
Standaard levert SEAT daarmee al een complete 
auto met onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, 
het Media system Colour met 5 inch touchscreen, 
parkeersensoren achter en cruise control. Om de 

Arona verder aan individuele wensen aan te pas-
sen zijn er aantrekkelijke accessoirepakketten. 

Expressief interieur
Ook het interieur van de Arona is uitgesproken 
expressief. Horizontale lijnen benadrukken het 
ruimtelijke gevoel. De middenconsole is hoog 
geplaatst en knoppen en schakelaars zijn zodanig 
gepositioneerd dat de bestuurder nauwelijks nog 
zijn ogen van de weg hoeft te halen. Het interi-
eur van de Arona valt ook op door het specifieke 
kleur- en materiaalgebruik. Er worden verschil-
lende kleuren gebruikt voor de bekleding van het 
dak en de stijlen en voor het gedeelte daaronder. 
De motoren van de Arona zijn lekker pittig. Stan-
daard is hij al voorzien van een krachtige 1.0 
EcoTSI motor met 95 pk.

De SEAT Arona komt in 2 heerlijke smaken. De 
Style Launch Edition Vanaf € 22.290 en de Xcel-
lence Launch Edition Vanaf € 25.290. Meer we-
ten? U bent van harte welkom in de showroom 
van Ames Auto Casa voor de introductie van de 
SEAT Arona op zaterdag 11 november.

Ames Auto Casa
Laan der Verenigde Naties 55
3316 AK Dordrecht
T. 078-6484201
I. www.ames.nl

U vindt ook servicevestigingen 
van Ames Auto Casa in Oud-Beijer-
land, Ridderkerk, Sliedrecht en 
Zwijndrecht

DE NIEUWE LEON 
ECOMOTIVE LEASE COMFORT

DE LEON ECOMOTIVE LEASE COMFORT IS ER AL VANAF LEON ECOMOTIVE LEASE COMFORT IS ER AL VANAF LEON ECOMOTIVE LEASE COMFORT € 23.450,- (SC), € 23.800,- (5-DEURS) EN € 24.950,- (ST)
Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon: 3,2 - 6,6L/100 km (1:31,25 - 1:15,15). CO

2
 emissie g/km 85 - 154. Er is al een SEAT Leon vanaf € 19.950,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen 

‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Genoemde bijtellingsbedragen betreffen de netto bijtelling, gebaseerd op 42% tarief inkomstenbelasting. Prijzen zijn 
inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer.

De Ecomotive Lease Comfort is gebaseerd 
op de 1.6 TDI 81kW/110pk Style en is 
standaard uitgerust met o.a.:

/  Media System Navi met 5,8 inch kleuren-
scherm en 3 jaar gratis kaartupdates

/  Bluetooth telefoonvoorbereiding en 
audiostreaming

/  Volautomatische airconditioning 
met 2 zones

/  16 inch lichtmetalen velgen ‘Style Design’
/  Cruise control & Middenarmsteun voor
/  Lichtsensor, regensensor en automatisch 

dimmende binnenspiegel
/  Multifunctioneel lederen stuurwiel en 

lederen pookknop
/  Afwerking dashboard met zwarte 

pianolak en chromen details

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT.NL

Beslis nu en je rijdt dit jaar nog!
Bestel voor 30 november 2014 en rijd t/m 2019 met 14% bijtelling

14% BIJTELLING 
VANAF € 115,- PER MAANDECOMOTIVE LEASE COMFORT

De Ecomotive Lease Comfort is gebaseerd 
op de 1.6 TDI 81kW/110pk Style en is 

/  Media System Navi met 5,8 inch kleuren-
scherm en 3 jaar gratis kaartupdates

/  Bluetooth telefoonvoorbereiding en 

/  Volautomatische airconditioning 

/  16 inch lichtmetalen velgen ‘Style Design’
/  Cruise control & Middenarmsteun voor
/  Lichtsensor, regensensor en automatisch 

/  Multifunctioneel lederen stuurwiel en 

/  Afwerking dashboard met zwarte 

Beslis nu en je rijdt dit jaar nog!
Bestel voor 30 november 2014 en rijd t/m 2019 met 14% bijtelling

VANAF € 115,- PER MAAND

Dordrecht Laan der Verenigde Naties 55 • 078 - 632 22 22 

Ridderkerk (servicevestiging) Wolweverstraat 2 • 0180 - 48 36 66

Oud-Beijerland (servicevestiging) Prinses Irenestraat 7 • 0186 - 614466

Zwijndrecht (servicevestiging) Langeweg 350 • 078 - 612 67 55 www.ames.nl

SEAT Mii

SEAT Leon

SEAT Ateca

SEAT Leon ST

SEAT Ibiza 
NIEUW MODEL

v.a.
€179,-

v.a.
€259,-

v.a.
€339,-

v.a.
€355,-

v.a.
€449,-

!

www.ames.nl
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SEAT Prive Lease:

A U T O C A S A

Een SEAT 1400 uit 1953
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In 1947 krijgt Ames h et 
Volkswagen agentschap

De Ames-vestiging aan de Tesselschadestraat in Dordrecht in 1952

Kerkstraat in Leerdam, h et 
pand waar h et allemaal 
begon

Opening Ames-vestiging Lagendijk te Ridderkerk in 1960

jaar

De Ames-vestiging in Sliedrecht in 1973

Opening Ames-vestiging 
in Sliedrecht
in 1960

Het pand van de 
Ames-vestiging aan de 
Brouwersdijk dat in 1953 
geopend werd

Ames viert haar 70-jarige jubileum. De rijke historie van 
het autobedrijf levert veel mooie beelden op. Hieronder 
een sfeerimpressie van 70 jaar Ames. 

De rijke geschiedenis van Ames
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Het pand van de Ames-vestiging in Zwijndrecht
in 1978

Volkswagen Kevers in de showroom 
van Ames in Zwijndrecht

Zo zag h et er in de werkplaats in 
Ridderkerk uit

Het pand van Ames aan de Johan 
de Wittstraat werd in 1965 geopend

Het pand van Ames aan de 
Lange Tiendweg in Papendrecht in 
1971
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Een geluk 
bij een ongeluk!

VOORWAARDEN: Deze bon is geldig bij schadeherstel vanaf € 250,-. Niet geldig icm met andere acties en niet inwisselbaar voor geld. 
Deze bon is geldig t/m 31 december 2017.!

!

SP
EC

IMEN

Schade? Dat is pech!

Maar tegen inlevering van deze 
coupon, ontvangt u € 70,- korting 
op schadeherstel.

www.schadenetames.nl

www.schadenetdekoning.nl

jaar

jaar

Wie jarig is, trakteert!
Speciale 

Ames
70 jaar
acties!

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk, ‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)

Aanbiedingen zijn geldig tot 31-12-2017

Tel. 078 - 64 84 201www.ames.nl

Iedere 2e band

Bij aanschaf winterbandenset
(op stalen of LM velg):

1 jaar gratis
opslag + wissel

Geboren in 1947:

op groot
onderhoud

Airco onderhoud
in combinatie met 
geurbehandeling
(koudemiddel R134A)

€ 70,-
korting

t.w.v.

€ 70,-
€ 70,-

!

!

!

!

70%
korting



Oktober 2017 Amegazine 19

Voordelig rijden in een ŠKODA Fabia en Rapid Spaceback

Jubileum voorraadmodellen 
bij Ames ŠKODA Centrum

Ruimte en veelzijdigheid leverbaar vanaf € 28.990

Skoda KAROQ

Eén van de oudste auto-
fabrikanten ter wereld

Eén minuut gratis winkelen 
bij PLUS ’t Lam

Ames bestaat 70 jaar en daar profiteert u van! 
Met de aantrekkelijke jubileum voorraadac-
ties van het Ames ŠKODA Centrum rijdt u al 
in een ŠKODA Fabia Combi vanaf € 16.970 en 
in een Rapid Spaceback vanaf € 18.270. 

ŠKODA Fabia
Met deze actie maakt Ames ŠKODA Centrum 
het rijden in de ŠKODA Fabia nog interessanter 
dan het al was. De Fabia Drive is namelijk een 
rijk uitgeruste uitvoering die naast volop voor-
deel ook comfort en gebruiksgemak biedt. Zo is 
de Drive standaard al uitgerust met bijvoorbeeld 
Airconditioning, Cruise Control, Navigatiesys-
teem, Bluetooth carkit met stuurwielbediening, 
16” lichtmetalen velgen en speciale Drive bekle-
ding. Naast al dit voordeel biedt de Fabia Drive 
ook veel ruimte en innovatieve details. De voor-
raadmodellen zijn verkrijgbaar in de zuinige 1.0 
TSI 95PK en 1.0 110PK motor, zowel handge-
schakeld als met automaat.

ŠKODA Rapid Spaceback
De ŠKODA Rapid Spaceback weet de ruimte van 

een combi op doordachte wijze te verpakken in 
het format van een hatchback. Die unieke com-
binatie én het enorme, contrasterende panora-
mische glazen dak maken hem tot een rasechte 
blikvanger. Zijn naam Spaceback is veelzeggend. 
Met 530 liter aan bagageruimte – uit te breiden tot 
zelfs 1.395 liter – doet de RAPID SPACEBACK 
zijn naam alle eer aan. Standaard op de Drive-
modellen zijn de airconditioning, de 16” licht-
metalen velgen, het navigatiesysteem met 6,5” 
kleurenscherm, Bluetooth telefoonvoorbereiding 
met stuurwielbediening, parkeersensoren achter 
en het drive interieur met speciale bekleding en 
interieurlijsten. 

De  ŠKODA Fabia Drive hatchback is nu rijklaar 
verkrijgbaar voor de prijs vanaf € 17.150, de Fa-
bia Combi vanaf € 16.970 en de Rapid Spaceback 
vanaf € 18.270 . **Zolang de voorraad strekt!

De KAROQ is de compleet nieu-
we SUV van ŠKODA. De Karoq 
is een perfecte mix van ŠKODA’s 
dynamische designtaal met de 
avontuurlijke uitstraling van 
een moderne SUV. Met trots stelt 
Ames ŠKODA Centrum het klei-
ne broertje van de succesvolle 
Kodiaq aan u voor.  

De KAROQ heeft strakke lijnen, 
een forse grille en een herkenbaar 
front met geavanceerde lichtunits 
met LED-technologie. Ruimte 
en veelzijdigheid kenmerken de ware SUV. Het 
ruimtelijke gevoel dat de KAROQ geeft wordt 
versterkt met het riante, panoramische glazen 
schuif-/kanteldak. Het robuuste design van de 
KAROQ is naar eigen smaak te personaliseren 
met elegante accenten. Het modern vormgegeven 
interieur bezorgt samen met de grote glasopper-
vlakken het gevoel van ruimte, rust en overzicht. 
De KAROQ beschikt ook wat motoren betreft 
over de modernste technologieën. Met innovatie-
ve connectiviteitsoplossingen loopt de ŠKODA 
KAROQ voorop in zijn segment. Deze bieden 

geavanceerde functies en interfaces en zijn uitge-
rust met slimme touchscreens. Bedien naast radio 
en navigatie ook uw favoriete apps van uw tele-
foon op het 9,2 inch touchscreen, eenvoudig via 
SmartLink. Om het autorijden compleet te maken 
zit er een goed navigatiesysteem in.

Ames ŠKODA Centrum biedt keuze uit vijf ef-
ficiënte motoren – een drie- en viercilinder TSI 
benzinemotor en drie TDI diesels. De ŠKODA 
KAROQ staat in december in de showroom vanaf  
€28.990 en is  nu al te bestellen.

ŠKODA is een van de oudste autofabrikanten 
ter wereld en sinds de samenwerking met de 
Volkswagen Group sterker dan ooit. Vanaf 
2012 behoort ŠKODA tot het merkengam-
ma van Ames en sinds 2015 heeft het Ames 
ŠKODA Centrum een eigen showroom aan de 
Laan der Verenigde Naties 109. 

Dat ŠKODA een merk is dat een eigen showroom 
verdient blijkt wel uit het feit dat meer dan 100 
landen het merk succesvol verkopen en dat er in 
totaal al meer dan 11 miljoen auto’s van het merk 
zijn gemaakt! De afgelopen jaren heeft ŠKODA 
met succes geïnvesteerd in nieuwe aansprekende 
modellen. Binnen drie jaar tijd is het gamma aan 
modellen compleet veranderd. En dat is niet on-
opgemerkt gebleven: steeds meer rijders hebben 
ŠKODA ontdekt.
Het begon allemaal in 1895 in de plaats Mladá 
Boleslav te Tsjechië alwaar gestart werd met de 
bouw van fietsen om kort daarna te beginnen met 
de productie van motoren en auto’s. ŠKODA 
bracht een kleine, eenvoudige maar betrouwbare 
auto op de markt, die geschikt was voor een brede 
groep klanten. De Type S was de eerste auto met 
een watergekoelde 4-cilinder en een 1771 cc 14 pk 
motor. In 1926, tijdens de Internationale autosa-
lon van Praag, wordt voor het eerst de merknaam 

ŠKODA gebruikt. Gedurende de Tweede Wereld-
oorlog komt de productie van de personenwagens 
nagenoeg stil te liggen. En ook na de oorlog is 
ŠKODA voor een langere tijd uit beeld geweest 
in West-Europa. Tot aan 1991 – pas na de val van 
het ijzeren gordijn - waarbij ŠKODA ijzersterk te-
rugkomt als onderdeel van de Volkswagen Group, 
één van de meest succesvolle automotive groepen 
ter wereld. In nauwe samenwerking met de groep 
bouwt, produceert en ontwikkelt ŠKODA zelf-
standig auto’s, alsmede onderdelen, motoren en 
transmissies. Management, marketing, product-
ontwikkeling en productie ondergaan bovendien 
een moderniseringsslag.

Gratis winkelen, wie wil dat nu niet? Klanten 
van het Ames Škoda Centrum die onlangs mee-
deden aan de ŠKODA Citigo privé lease actie 
maakten kans op één minuut gratis winkelen 
bij supermarkt PLUS ’t Lam in Dordrecht. 

Bij € 30 aan boodschappen bij Plus ‘t Lam ont-
ving men een voucher waarmee voordelig gere-
den kan worden in een ŠKODA Citigo via Private 
lease. Onder deze leasers zijn vijf winnaars ge-

trokken die één minuut gratis mochten winkelen 
bij de Plus in winkelcentrum De Bieshof. Zater-
dag 9 september was het zover: de vijf winnaars 
mochten één minuut gratis 
winkelen. Wasmiddel? Vlees? 
Of toch drank? In een video is 
te zien wat de beste tactiek was. 
Bekijk via bijgaande QR-code 
de spectaculaire beelden. 

Ames ŠKODA Centrum
Laan der Verenigde Naties 109
3316 AK Dordrecht
T. 078-6484201
I. www.ames.nl

U vindt ook servicevestigingen van Ames ŠKODA 
Centrum in Sliedrecht en Zwijndrecht

Brandstofverbruik gemiddeld 4,1 - 5,3 L/100km (1 op 18,9 - 24,4) CO2-emissie 95 - 124 gr/km.

100% ALL-IN

Abonnementsprijs 
per maand all in**  € 215,- Abonnementsprijs 

per maand all in** € 299,- Abonnementsprijs 
per maand all in** € 339,-

Eindelijk. Particuliere lease biedt nu dezelfde voordelen als zakelijke lease! Onderhoud, afschrijving, rente... alles 100% geregeld voor een vast maandbedrag. 
Met het ŠKODA abonnement krijgt u 100% zekerheid voor een 100% scherpe prijs. En ja, u heeft nóg meer voordeel als u inruilt. Is uw auto meer waard dan de aanbetaling? 
Dan ontvangt u het resterende bedrag op uw bankrekening.

Van € 11.240,- 

Voor € 9.995,-*
Van € 14.910,- 

Voor € 13.410,-*
Van € 18.220,- 

Voor € 16.995,-*

ŠKODA RAPID SPACEBACK 
AMBITION BL PRO 1.2 TSI 85 pk

Van € 11.240,- Van € 18.220,- Van € 14.910,- Van € 14.910,- 

� 
Airconditioning 

� 
Cruise Control

� 
Radio/CD-speler

� 
5-deurs

� 
Airconditioning 

� 
Cruise Control � 

Lichtmetalen velgen 15" Rotare

� 
Navigatiesysteem Amundsen � 

Airconditioning 

� 
Cruise Control

� 
Klein leder pakket

� 
Lichtmetalen velgen 16" Antia

� 
Navigatiesysteem Amundsen

ŠKODA CITIGO DRIVE
1.0 60 PK

ŠKODA FABIA DRIVE
1.2 TSI 85 pk

www.skodakortingsactie.nl

Voordeel € 1.225,-
Voordeel € 1.500,-

Voordeel € 1.245,-

*Genoemde vanafprijs is incl. BTW en eventuele inruilpremie, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieprijs is geldig t/m 29 september 2014 of zolang 
de voorraad strekt. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. **Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank i.s.m. ŠKODA Leasing. 

Actieprijs o.b.v. Full Operational Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 29 september 2014, zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,-.

www.skoda.nl

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 633 83 38, Fax. 078 - 613 11 91
info@ames.nl, www.ames.nl Tijdelijk gevestigd in de SEAT showroom op nummer 55.

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht
Tel. 078 - 64 84 201. info@ames.nl, www.ames.nl

BENT U
    KLAAR VOOR DE

KAROQ?

DE NIEUWSTE SUV VAN ŠKODA

In de urban jungle van vandaag is de ŠKODA KAROQ een bron van rust en comfort. Relax en 
geniet van zijn avontuurlijke design. Stoere uitstraling, krachtig postuur en dynamische proporties, 
verpakt in een compact pakket. De KAROQ is een SUV met karakter, op alle fronten. 
Vertrouw op het natuurlijke gevoel van veiligheid dat de KAROQ u biedt, en benut zijn ruimte 
optimaal met het Simply Clever interieur. Heel herkenbaar ŠKODA. De KAROQ staat begin 
2018 in onze showroom en is vanaf medio oktober bestelbaar. Meldt u aan voor onze 
nieuwsbrief op www.ames.nl, dan houden wij u op de hoogte!

De Skoda Karoq is leverbaar vanaf € 28.990.

op de eerste
onderhoudsbeurt

€ 70,-
korting

!

www.ames.nl

Bij aanschaf 
van een nieuwe Škoda 
op de wintercheckdag:

ŠKODA door de jaren heen



Oktober 2017 Amegazine 20

In deze jubileumeditie staat de historie van Ames centraal. Met 
zeven medewerkers van Ames blikken we terug in de tijd en 
kijken we hoe het nu is om bij Ames te werken.

Jaap Nagtegaal – 60 jaar in dienst
“Het was 60 jaar geleden toen ik als 15-jarige jongen bij de ves-
tiging van Ames aan de Brouwersdijk binnen kwam lopen. Ik zat 
op de technische school en wilde automonteur worden en Ames 
lag lekker dicht bij huis. Ik heb het in al die jaren altijd prima naar 
mijn zin gehad en ben dus nooit meer weggegaan. Ik heb weleens 
gesolliciteerd - omdat dat zo hoort - bij een ander bedrijf, maar ik 
wilde eigenlijk helemaal niet weg. Gelukkig wilde de toenmalige 
eigenaar Jan Ames mij ook niet kwijt. Van leerling monteur ben ik 
uiteindelijk werkplaatschef en aftersales manager geworden. Maar 
leidinggevende of niet, we hebben het altijd met zijn allen gedaan. 
Ames is van oorsprong een familiebedrijf en de huidige directie zet 
de tradities van een familiebedrijf gewoon voort. Iedereen telt mee 
en wordt gewaardeerd. Ondanks dat ik nog maar twee dagen in de 
week werkzaam ben als chauffeur word ook ik niet vergeten. Een 
aantal weken geleden werd ik nog bij de directie uitgenodigd om 
een gebakje te eten vanwege mijn 60-jarig jubileum. Wat mij betreft 
is Ames het beste bedrijf van Nederland!”

Martijn van Pelt – Terug in dienst
“Vanaf mijn 16e jaar ben ik als leerling automonteur bij 
Ames in Dordrecht aan de slag gegaan. Als jonge jongen 
ging ik regelmatig met mijn vader mee naar de werkplaats 
van het transportbedrijf waarvoor hij werkte. Daar is de 
liefde voor autotechniek ontstaan. Van monteur ben ik 
naar de receptie gegaan omdat het omgaan met klanten mij ook 
goed ligt. Later ben ik servicemanager bij Ames SEAT en ŠKODA 
geworden. Met veel plezier heb ik bij Ames gewerkt, alleen heb 
ik in 2014 vanwege de lange reistijd een baan bij mij in de buurt 
gezocht. Al snel begon ik de organisatie en mijn collega’s van Ames 
te missen. Toen ik één van de directeuren sprak wist ik het zeker: 
ik wil terug naar Ames. Zodoende werk ik sinds 1 april weer bij 
Ames, eerst in Zwijndrecht en sinds 1 augustus bij de vestiging in 
Sliedrecht. Het is een laagdrempelige garage waar iedereen zich 
thuis voelt. Gezamenlijk gaan we er elke dag voor, zodat iedere 
klant uiterst tevreden de deur uitgaat.”

Gerrit Steen Redeker – 25 jaar in dienst
“25 jaar geleden ben ik bij Ames in Dordrecht begonnen als au-
tomonteur, APK keurmeester en autogaskeurmeester. Vanaf 1999 
ben ik werkplaatschef bij verschillende vestigingen van Ames en 
bij PSB geweest. Ik kijk terug op een fijne en afwisselende car-
rière, maar de functie die ik nu uitvoer past me nog het best. Sinds 
6 jaar ben ik garantiespecialist voor alle 7 vestigingen van Ames. 
Een baan waar ik veel voldoening uit haal. Naast het verzilveren 
van de garantiefacturen, maak ik mij hard voor coulance regelingen 
van auto’s die al uit de garantie zijn. Hiervoor heb ik veel contact 
met de importeur. Klantentevredenheid is binnen de organisatie een 
belangrijk onderdeel en daar kan ik een mooie bijdrage aan leveren. 
Ik overleg veel met mijn collega’s om voor de klant het beste resul-
taat te behalen. Enthousiaste mensen die allemaal als doel hebben 
de klanten van Ames bovenaan te zetten.” 

Freek van ‘t Hullenaar– 22 jaar in dienst
“In het jaar 1995 ben ik gestart bij Ames. Ik heb gewerkt bij de 
Ames-vestigingen in Zwijndrecht, Sliedrecht, Ridderkerk en de 
voormalige vestiging in Alblasserdam. Al vanaf het begin heb ik 
het naar mijn zin bij Ames. Om hier te kunnen werken ben ik zelfs 
samen met mijn vrouw uit Arnhem verhuisd. Toen ik eenmaal ge-
proefd had aan de business to business markt was ik verkocht. Ik 
verzorg onder andere de verkoop van de ingeruilde auto’s. Boven-
dien importeer ik specifieke auto’s waar klanten naar op zoek zijn. 
Samen met drie andere collega’s werk ik vanuit een kantoor op het 
terrein van PSB, Schade Net en Trade in Zwijndrecht. We hebben 
de laatste periode mooie stappen gemaakt. Waar we ooit begon-
nen met de verkoop van ongeveer 800 auto’s per jaar zijn dat er 
inmiddels 3000 geworden. Bovendien is de handel door internet 
veel transparanter geworden en dat is prettig werken. Wat in al die 
jaren hetzelfde is gebleven? Het is nog steeds prettig werken bij 
Ames. Als je het goed doet krijg je vrijheid van handelen en meer 
verantwoordelijkheid, en dat past prima bij me.”

Bert van Reeuwijk – 19 jaar in dienst
“In 2018 ben ik 20 jaar werkzaam bij Ames. Auto’s zijn altijd al 
mijn passie geweest. Na school ben ik begonnen bij de Opel dealer 
in Dordrecht waar nu Van Mill is gevestigd, een zusterbedrijf van 
Ames. Daarna ben ik in de verzekeringen gegaan, maar ik miste 
de autoverkoop. Gelukkig kon ik na een prettig gesprek bij Ames 
komen werken, het autobedrijf dat mijn favoriete merken voert. In-
middels ben ik alweer 13 jaar bedrijfsleider bij de Ames vestiging 
in Oud-Beijerland. Ames heeft in de regio een sterke naam. Één van 
onze krachten is dat we vanuit een kleine vestiging groots aan kun-
nen bieden. Onder andere vanwege de samenwerking met  andere 
vestigingen en bedrijven die onder de paraplu van Amega vallen. 
Ondanks dat Ames in de afgelopen 70 jaren een behoorlijke groei 
heeft doorgemaakt blijft de binding tussen de onderlinge medewer-
kers en de klanten groot. Dat is één van de redenen dat we kunnen 
rekenen op een grote groep trouwe klanten. ”

Medewerkers aan het woord

Jaap Nagtegaal

Jaap Nagtegaal toen hij op de technische school zat en 
bij Ames kwam werken

Gerrit Steen Redeker 23 jaar geleden voorste rij 
helemaal links op de foto 

Martijn van Pelt Freek van ‘t Hullenaar

Bert van Reeuwijk

Gerrit Steen Redeker
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Kees Peels – 31 jaar in dienst
“In 1986 ben ik in dienst gekomen bij Ames als verkoper. Eerst 
bij de vestiging in Ridderkerk en van 1987 t/m 1991 bij de ves-
tiging van Zwijndrecht. Vervolgens ben ik naar fleetsales gegaan 
waar ik in de buitendienst heb gewerkt. In de afgelopen 17 jaar heb 
ik de kans gekregen om onze internationale tak verder uit te bou-
wen. Hier houd ik me inmiddels als directeur nog steeds mee bezig. 
Daarnaast richt ik me op de zakelijke markt en ben ik voor een deel 
commercieel verantwoordelijk voor de Pon-merken die wij voeren. 
Amega, waaronder Ames valt, is een prachtige organisatie waar 
mooie mensen werken die alles voor elkaar over hebben. Het is fijn 
om onderdeel uit te maken van zo’n organisatie. Ik heb elke keer 
weer de kans gekregen om mooie stappen binnen de organisatie te 
maken. Bij Ames zijn de mogelijkheden om door te groeien legio. 
Maar welke functie een medewerker ook heeft binnen het bedrijf, 
iedereen speelt een belangrijke rol.”

Leo van Nieuwenhuijzen – 31 jaar in dienst
Net als een aantal collega’s heb ik een opleiding afgerond aan de 
IVA in Driebergen, waarna ik terecht kwam bij Ames. Ik had bij 
verschillenden bedrijven sollicitatiegesprekken gevoerd, maar ik 
had het beste gevoel bij Ames. En na ruim 30 jaar heb ik dat nog 
steeds. Mensen vragen mij weleens of het niet tijd is voor wat an-
ders, echter voel ik me bij Ames als een vis in het water. Ik ga 
nog elke dag met plezier aan het werk. Ik ben begonnen in Zwijnd-
recht alwaar ik occasions verkocht en ben daarna naar Dordrecht 
gegaan. In 1990 werd ik gevraagd om bedrijfsleider bij de vesti-
ging in Ridderkerk te worden. Ondanks dat het bedrijf zo hard is 

gegroeid zijn de onderlinge contacten tussen de collega’s van de 
andere vestigingen nog net zo goed als 30 jaar geleden. En ook het 
persoonlijke contact met de klanten is altijd gebleven. Wat er wel 
veranderd is? Het aantal modellen per merk is enorm toegenomen. 
Stonden er vroeger maar een paar modellen in de showroom, is er 
nu meer dan genoeg keuze en voor ieder wat wils.”

MODEL EN UITVOERING OPTIES KLEUR BOUWJR NIEUWPRIJS OUTLET VOORDEEL

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI
95PK Adrenalin S-Tronic

Multifunctioneel stuurwiel, 17’’ LMV, cruise control, navigatie, 
S-Line exterieur, bluetooth telefonie. Km stand: 1.500

Gletsjerwit
metallic, 
Misanorood

02-2017 € 30.973,- € 25.495,- € 5.478,-

Skoda Fabia HB 1.0 60PK Airco, radio, stoelverwarming, elektrische ramen.
Km stand: 3.492 Race blue metallic 02-2017 € 17.060,- € 13.995,- € 3.065,-

Volkswagen Golf 1.0 TSI  
110PK DSG Comfortline

Parkeersensoren voor + achter, DAB ontvanger, 
16’’ LMV, adaptive cruise control, verwarmbare voorstoelen. 
Km Stand: 12.361

Pure white, 
Deep black pearl, 
Indium grey

03-2017 € 31.479,- € 25.995,- € 5.484,-

Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI 
125PK DSG Highline

Xenon verlichting, climate control, alcantara bekleding, 
navigatie, parkeersensoren voor + achter, 17’’ LMV. 
Km stand: 1.500

Deep black pearl 2017 € 40.041,- € 31.995,- € 8.046,-

Volkswagen Golf variant 1.4 TSI 
125PK DSG Highline R-Line

Parkeersensoren voor + achter, adaptive cruise control, 
verwarmbare voorstoelen, climate control, navigatie, 
bluetooth. Km stand: 1.500

Indium grey, 
Pure white

07-2017 € 37.132,- € 32.995,- € 4.137,-

Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI 
125PK DSG R-Line

Parkeersensoren voor + achter, verwarmbare voorstoelen, 
navigatie, cruise control, 17’’ LMV, R-Line exterieur, 
panoramadak. Km stand: 1.500

Indium grey 2017 € 41.495,- € 33.995,- € 7.500,-

Audi A3 Sportback E-tron 1.4 TSI  
204PK PHEV S-tronic

Climate control, 17” LMV, parkeersensoren voor + achter, 
MMI navigatie, panoramadak, winterpakket. 
Km stand: 35.000

Misanorood 
(Daytona mat grijs 
gewrapped)

11-2014 € 52.339,- € 31.995,- € 20.344,-

Volkswagen Passat variant 1.4 TSI 
GTE Highline

17’’ LMV, panoramadak, adaptive cruise control, 
leder bekleding, achteruitrijcamera, navigatie, 
climate control. Km stand: 7.618

Deep black pearl 07-2016 € 58.783,- € 44.495,- € 14.288,-

Audi Q2 1.4 TFSI CoD  
150PK S-Tronic Attraction

Parkeersensoren achter, multifunctioneel stuurwiel, cruise 
control, airco, hill hold functie, licht- en regensensor. 
Km stand: 8.569

Ibiswit 02-2017 € 37.995,- € 31.995,- € 6.000,-

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI  
150PK DSG Comfortline

Winterpakket, DAB ontvanger, navigatie, Climate control, 
adaptive cruise control, elektrisch uitklapbare trekhaak, 
spiegelpakket. Km stand: 7.848

Pure white 04-2017 € 43.179,- € 39.995,- € 3.184,-

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 125PK 
Comfortline

Led verlichting, 17” LMV, navigatie+bluetooth, 
winterpakket, climate control, keyless entry, spiegelpakket. 
Km stand: 1.500

Nutshell Brown 07-2016 € 36.276,- € 29.995,- € 6.281,-

                     OP = OP

Gratis winterset

Gratis winterset

Inclusief Winterbanden

Ames Sales Outlet     Sportlaan 301  3364 DK  Sliedrecht  Tel. 0184 - 41 65 00

 www.amessalesoutlet.nlAmes heeft ook vestigingen in Dordrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk, ‘s Gravendeel (servicevestiging) 
en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)

Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW en afleverkosten. Druk en zetfouten voorbehouden.

7% bijtelling

15% bijtelling

BETER DAN NIEUW PRIJZEN
  

Kees Peels overhandigt de sleutels aan 
Peter van der Tas van BAM

Leo van Nieuwenhuijzen met de directeur 
van Nima

Leo van Nieuwenhuijzen

Ook vroeger was h et leuk 
om te werken bij Ames!



Toen & Nu
Ames Dordrecht

Ames Sliedrecht

Ames Ridderkerk

Ames Zwijndrecht

Het eerste pand van Ames in Dor-
drecht was gevestigd in de Tessel-
schadestraat. Een klein pand met een 
aankoopprijs van € 25.000. Er was 
geen plek voor een showroom. Des-
alniettemin werden er het eerste jaar 
80 auto’s verkocht. In 1953 verhuisde 
Ames naar een pand aan De Brou-
wersdijk. Het pand bestond uit een 
showroom, een garage, een wasruim-

te, een kantoor en een pomp. In 1956 
werd het pand aan de Brouwersdijk 
uitgebreid. In 1965 was het tijd voor 
een volgende stap. Ames verhuisde 
naar de Johan de Wittstraat, een pand 
in de binnenstad van Dordrecht. In 
1989 werd het huidige pand van Ames 
in Dordrecht geopend. Bovendien 
kregen de merken Audi, ŠKODA en 
SEAT een eigen showroom. 

In 1960 opende Ames wederom haar 
deuren op een nieuwe locatie. Dit 
keer aan de Stationsweg in Slied-
recht. Het was de derde vestiging. 
In 1972 en 1995 werd het pand uit-
gebreid. In 1972 werd het vier keer 
zo groot. In 1995 werd het gebouw 
ingrijpend verbouwd en gemoderni-
seerd. Toch werd er in 2015 besloten 
om te verhuizen naar een nog groter 
en nieuwer pand aan de Sportlaan 301 
in Sliedrecht.

In 1960 werd de vestiging in Ridder-
kerk geopend. Na de uitbreiding van 
het pand aan de Brouwersdijk in Dor-
drecht werd in 1958 een stalhouderij 
aan de Lagendijk omgebouwd tot een 
geschikt ruimte voor het autobedrijf. 
Omdat er aan het pand aan de Lagen-
dijk geen plaats voor uitbreiding was 
werd in 1973 het pand aan de P.C. 
Hoofdstraat betrokken. In 1998 werd 
er wederom verhuisd. Ditmaal naar 
het ruime en moderne pand gelegen 
op het industrieterrein Donkersloot. 

Na een grote verbouwing werd 
in 1963 de vierde vestigingen van 
Ames in Zwijndrecht geopend. Een 
bijzonder bedrijf. Niet alleen omdat 
de verkoop gericht was op gebruik-
te auto’s, ook omdat het pand langs 
de rijksweg Rotterdam-Breda lag. 
In 1978 vond de feestelijke opening 
van de nieuwbouw in Zwijndrecht 
plaats. Nieuw in de tijd was ook de 
bouw van een selfservice benzine-
station. In 2014 onderging Ames in 
Zwijndrecht een enorme metamor-
fose en werd het Ames Bedrijfswa-
gencentrum geboren. 

Brouwersdijk in Dordrecht

Het pand aan de Laan der Verenigde Naties in 
Dordrecht zoals het was voor de verbouwing

De Ames-vestiging aan de PC Hooftstraat te 
Ridderkerk

Johan de Wittstraat in 
Dordrecht

Ames Zwijndrecht na 
de eerste uitbreiding
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Luijten-VVZ is officieel dealer van Cromax in Zuid-
west Nederland. Naast de verkoop van autolak 
bestaat het productassortiment van groothandel 
Luijten-VVZ uit een breed scala aan gereedschap 
en aanverwante materialen. Via het eigen vervoer 
is Luijten-VVZ in staat om te leveren binnen 24 uur. 

Professionele verfproducten, aanverwante materialen en gereedschappen 

Luijtenvvz.nl  |  info@luijtenvvz.nl  | Dordrecht, Goes, Vlissingen, Terneuzen, Capelle a/d IJssel, Barendrecht en Gorinchem

feliciteert 
Ames
met het
70-jarig
jubileum

www.tankstation.nl

RECLAME - HUISSTIJL IMPLEMENTATIE - WINDOW TINTING - CARWRAPPING

AMES, PROFICIAT 
MET HET 70-JARIG JUBILEUM!

WWW.SUCCESSIGNS.NL

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

WWW.BARTHINSTALLATIETECHNIEK.NL

BARTH INSTALLATIETECHNIEK 
FELICITEERT AMES MET HAAR

70-JARIGE BESTAAN EN BEDANKT HAAR 
VOOR DE PRETTIGE SAMENWERKING

OP ZOEK NAAR EEN UITDAGENDE FUNCTIE?
KĲ K OP ONZE SITE VOOR ONZE VACATURES

BARTH INSTALLATIETECHNIEK
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U wilt graag met de auto op vakantie, maar u heeft te weinig ruimte in 
uw auto. AA Rental heeft een ruim aanbod auto’s welke perfect geschikt 
zijn voor uw vakantie. Bovendien profiteert u in de schoolvakanties ook 
nog eens van extra korting en extra vrije kilometers!

www.aarental.nl  |  info@aarental.nl

Ruimere 
auto voor 
de vakantie
nodig?

Heeft u een eenmanszaak met een enkele bedrijfsauto? Of gaat het 
om een compleet wagenpark met tal van verschillende voertuigen? 
AA Lease regelt uw mobiliteit, van een compacte personenauto tot 
een ruime bedrijfswagen met complete inrichting. Wij helpen u om 
uw wagenpark effi ciënt, fl exibel en duurzaam in te richten. Dit doen 
we met een transparante werkwijze en slimme mobiliteitsoplossingen. 
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

www.aalease.nl  |  info@aalease.nl

Eén bedrĳ fsauto of 
een compleet wagenpark? 
Wĳ  helpen u graag!

Al 30 jaar prettige
samenwerking met AA Lease
Nog voordat Jan Roozen het bedrijf RPO op-
richtte was hij al overtuigd klant bij AA Lease. 
Dus toen de eerste auto’s voor het wagenpark 
moesten komen was de keuze snel gemaakt. 
Dit levert al 30 jaar een prettige samenwer-
king op tussen RPO en AA Lease. 

RPO is een dienstverlenende ICT-organisatie. Jan 
Roozen weet dan ook als geen ander hoe belang-
rijk het is om service te verlenen. “Binnen ons 
bedrijf staat het ontzorgen van de klant centraal, 
het is prettig om dat ook terug te vinden bij een 
ander bedrijf. Een bedrijf zoals AA Lease.

AA Lease werkt nauw samen met Amega, waar-
door we met één partner zaken kunnen doen. Een 
partner die een verscheidenheid aan diensten le-
vert en ons rondom mobiliteit alles uit handen 
neemt.” Jan Roozen geeft een voorbeeld. “On-
langs hadden we een auto die tijdelijk stilstond. 
AA Lease komt de auto ophalen, stalt hem bij 
haar op het terrein en komt hem weer afleveren 
als het nodig is. Dat noem ik nou meedenken. Het 
is fijn om met mensen samen te werken waarmee 
je kunt lezen en schrijven. We voelen elkaar aan 
en de deal is altijd goed, zodat beide partijen er 
een prettig gevoel aan overhouden. ” 

RPO
Naast het bouwen van software voor diverse segmenten en het leveren van innovatieve hardware zorgt 

RPO ook voor goedwerkende en veilige systemen. RPO waarborgt de continuïteit van de gegevens en be-

schermt de systemen tegen storingen, dataverlies en cyber aanvallen. Ames is zo’n klant, waarvan RPO 

de service 24/7 paraat houdt. RPO zorgt er bij Ames voor dat digitale gegevens altijd beschikbaar zijn op 

veilige systemen. Daarnaast richt RPO zich op volledige monitoring van de systemen, hardware controle, 

maar bovenal bewaking of de juiste niveau van virussoftware en andere aspecten. 

www.rpo.nl
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Service Only in top 10 beste
Autobedrijf van het Jaar 

Dordrecht 
078 - 63 09 556

Papendrecht 
078 - 61 52 455

Zwijndrecht 
078 - 61 99 350

Ridderkerk 
0180 - 39 60 40

‘s-Gravendeel 
078 - 67 38 030

Sliedrecht 
0184 - 44 48 97

Gorinchem 
0183 - 64 58 80

serviceonly.nl

Service Only 
staat in de Top 10
beste autobedrijven
van 2017-2018.

Wij zijn
trots
op dit
behaalde
resultaat.

Ruim 3.300 Bovag autobedrijven hebben
deelgenomen aan de verkiezing.

Volg ons op Facebook!
facebook.com/serviceonlygarage

- 30%

- 20%

- 30%

Accu’s
Korting op alle accu’s
voor alle merken auto’s.

Ruiten-
wisserbladen

Banden
Korting op alle 
merken banden.

Dordrecht
Ploegstraat 9
078 - 63 09 556

Papendrecht 
Burg. Keijzerweg 1
078 - 61 52 455

Zwijndrecht
Langeweg 350
078 - 61 99 350

Ridderkerk 
Voorzand 18
0180 - 39 60 40

’s-Gravendeel
Mijlweg 65
078 - 67 38 030

Sliedrecht
Sportlaan 301
0184 - 44 48 97

Gorinchem
Van Hogendorpweg 6

0183 - 64 58 80

serviceonly.nl

Deze bonnen zijn geldig t/m 31 december 2017.
Niet i.c.m. andere acties en niet inwisselbaar voor geld. 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Wintercheckdag 
zaterdag 11 november
09.00 - 16.00 uur
Uw auto wordt gratis 
gecontroleerd op 24 essentiele 
punten waaronder de 
bandenspanning, accu, uitlaat,  
ruitenwissers, verlichting, 
remmen en vloeistoffen.

Terwijl u wacht kunt u genieten 
van een winterse lekkernij. 
Voor elke bezoeker ligt er 
een leuke attentie klaar.

+ gratis montage.

Service Only in Dordrecht heeft sa-
men met negen andere BOVAG-
autobedrijven een plaats bemachtigd 
in de top 10 van de verkiezing 
‘Autobedrijf van het Jaar 2017-
2018’. Klanten geven hiermee aan 
Service Only te waarderen om haar 
betrouwbaarheid en klantvriende-
lijkheid. 

De verkiezing wordt jaarlijks georga-
niseerd door BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven en is op basis van consu-

mentenstemmen via internet. Alle 3.300 
bij BOVAG aangesloten onafhanke-
lijke autobedrijven konden deelnemen 
aan de verkiezing die dit jaar voor de 
elfde keer plaatsvond. Deelname geeft 
BOVAG-leden met een onafhankelijk 
autobedrijf de kans om aan het Neder-
landse publiek te laten zien wat ze in 
huis hebben. 

Positief beeld
Maurice van der Made, manager Ser-
vice Only, geeft aan trots te zijn dat Ser-

vice Only in de top 10 van Nederland 
is geëindigd. “Als je uit zoveel autobe-
drijven als één van tien beste bedrijven 
naar voren komt, geeft dat het positieve 
beeld dat klanten van ons hebben weer. 
Het is een bevestiging voor het gehele 
team dat we onze klanten op de juiste 
manier benaderen en dat we kwaliteit 
leveren.” De vele positieve reacties op 
internet onderstrepen dit alleen maar. 
Voorbeelden hiervan zijn: ‘Vriendelijk 
personeel en een goede uitstraling. Ik 
voel me thuis bij dit bedrijf. Ze hebben 
altijd een oplossing voor je vraag. Be-
drijf maakt zijn naam waar! Altijd een 
heldere uitleg over uitgevoerde werk-
zaamheden en vooraf geven ze duide-
lijkheid over de kosten.’ En dan hebben 
we het nog niet gehad over de compli-
menten over de prettige wachtruimte 
met goedwerkende wifi, de koffie, de 
gratis haal- en brengservice, de gratis 
leenfiets en de leuke acties. 

Kwaliteit van een merkdealer
Service Only Papendrecht begon in de 
jaren negentig vanuit de gedachte om 
de service van een goede buurtgarage 
te combineren met de kwaliteit van een 
merkdealer. Het begin van een suc-
cesformule die nu de basis vormt van 
een keten van zeven vestigingen in de 
regio. Ook de andere vestigingen van 
Service Only scoren hoog bij klanten 
als het gaat om service en zekerheid. 
Maurice van der Made: “Onze klanten 
waarderen het als je eerlijk en goed je 
werk doet en de gemaakte afspraken 

nakomt. We vertellen van tevoren wat 
we gaan doen en wat het gaat kosten. 
Tijdens een APK of onderhoudsbeurt 
maken we een gratis onderhoudsplan 
op maat, wat het allemaal heel over-

zichtelijk maakt. Daarnaast gebruiken 
we alleen maar kwaliteitsonderdelen 
en geven we een jaar garantie op elke 
reparatie. We kennen alle systemen en 
ook alle reparaties.”

Maurice van der Made van Service Only is trots dat Service Only in de top 10 
van Nederland is geëindigd.

Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1

Online bestellen
en thuisbezorgen

Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1Jumbo

Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1

Online bestellen
en thuisbezorgen

Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1Jumbo
Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1

Online bestellen
en thuisbezorgen

Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1Jumbo



Oktober 2017 Amegazine 26

amega
werken bij

get your engine started
Word jij onze nieuwe collega?

kijk voor meer vacatures op www.werkenbijamega.nl

(Junior) Service Adviseur

Eerste Plaatwerker

Allround Bedrijfswageninrichter

(Leerling) Eerste Auto Technicus

(CNC) Freesmedewerker

Medewerker Verkoopadministratie

Schouten Olie B.V.
Brandstoffen, Smeermiddelen, Tankinstallaties

Officiële BP Partner

t : 0172 - 42 32 00
i : www.schoutenolie.nl
e: info@schoutenolie.nl

Olie bestellen Schouten Olie bellen!

Viking. Een merk van Continental.

UW BANDEN, ONZE ZORG! AUTOMATERIALEN / GEREEDSCHAP / EQUIPMENT / OLIE / ACCESSOIRES > www.ghs-automotive.nl

GHS-adv-128x94-algemeen.indd   1 25-09-17   14:22

• Spotrepair (lakschade herstel)• Uitdeuken zonder spuiten (UZS)

Diensten van Gremmer:

Gremmer Reconditioning Industrieweg 4
8084 GT   ‘t Harde

E:   info@gremmer.nl
W:  www.gremmer.nl

T:    0525 - 653 853

Wij voeren onze diensten uit voor alle Amega vestigingen
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Onderhoud

Polo
€175

Economy
Service

De voordelen van
Economy Service
 Altijd lage onderhoudsprijzen

  2 jaar garantie op onderdelen
 en uitgevoerde werkzaamheden

  Gratis pechhulp binnen Europa 

  Altijd gebruik van originele 
 onderdelen

 Gratis APK bij onderhoud

  Gekwalificeerde 
 Volkswagen monteurs

Voordelig onderhoud voor Volkswagen modellen die al wat langer meegaanVoordelig onderhoud voor Volkswagen modellen die al wat langer meegaan

Voordelig onderhoud voor Volkswagen modellen die al wat langer meegaan

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht,
Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht,
Zwijndrecht en ‘s-Gravendeel (servicevestiging)
Telefoonnummer 078 - 64 84 201

EINDELIJK IS ER EEN 
AUTOVERZEKERING
WAARBIJ U ER NÍET 
OP ACHTERUIT GAAT.

WILT U MEER WETEN OVER 
DE ŠKODA AUTOVERZEKERING? 

Ga naar http://www.ames.nl/skoda/verzekeren.html of vraag 
direct een concurrerende off erte aan in de showroom.

De eerste versie van de Volkswagen Golf uit 1974 en Polo uit 1975 

Colofon
Amegazine is een uitgave van HJ Media Producties

Redactie
Karen van Pelt
Bianca van Helden

Fotografie Henk van Veen

Vormgeving en productie
HJ Media Groep
T. 0180 - 33 16 00

Oplage 180.000 exemplaren

Met medewerking van
Medewerkers en adverteerders

Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend

Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.



Oktober 2017 Amegazine 28

www.conti.nl

WinterContact™ TS 860
 > Cool Chili™ zorgt voor maximale rem
 prestaties onder alle winterse omstandigheden

 > Liquid Layer Drainage™ vermindert de remweg 
 op gladde wegen

 > Snow Curve+ technology zorgt voor veilige handling 
 op besneeuwd wegdek

www.conti.nl

E N H A N C E D  BY  G E R M A N  T EC H N O LO GY

De meest ervaren 
winterexpert!

continentalnl @continentalnl continentalbanden continl

winte
rban

dent
est

2017


