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Autobedrij Borghstede

voor het eerst is de stadsauto elektrisch. niet 
volledig elektrisch, maar een e:Hev zoals ze 
het bij Honda noemen. Dit betekent dat de 
Jazz een hybride aandrijflijn heeft met twee 
motoren. Deze aandrijflijn biedt een uitzon-
derlijke mix van krachtige en moeiteloze rij-
prestaties en een indrukwekkend laag brand-
stofverbruik. 
De nieuwe generatie Honda Jazz gaat verder 
waar de huidige stopt. Het mPv-achtige con-
cept is verder verfijnd, met nieuwe, comfor-
tabelere stoelen voor- en achterin en meer 
zitruimte voor alle passagiers. De A-stijlen 
zijn dunner geworden, waardoor het interieur 
niet alleen lichter en ruimtelijker oogt, maar 
de bestuurder ook beter schuin naar voren 

kan kijken. De slimme opklapbare stoelen 
achterin, de zogenaamde magic Seats, zijn 
behouden gebleven. 
Het dashboard is voorzien van een nieuw 
multimediasysteem, met wifi-functies en 
smartphone-koppeling via Android Auto en 
Apple CarPlay. op het gebied van rij-assisten-
tiesystemen heeft de Jazz diverse nieuwe toe-
voegingen, zoals voetgangers- en fietsersde-
tectie in het donker, een noodremsysteem dat 
ook ingrijpt bij onverwachte manoeuvres van 
tegemoetkomend verkeer en radargestuurde 
cruise control met file-functie.
Honda biedt als aanvulling op het sterke pak-
ket van de nieuwe Jazz de meest uitgebreide 
reeks geavanceerde veiligheidsfuncties en 

hulpmiddelen voor de bestuurder in zijn 
klasse. De Honda Sensing-technologie is ver-
beterd met een nieuwe, bredere camera met 
een hogere resolutie, die de vorige camera- 
en radarconfiguratie vervangt. Het Collision 
mitigation brake System (CmbS) kan nu ook 
’s nachts gebruikt worden om voetgangers 
en fietsers te detecteren wanneer er geen 
straatverlichting is en schakelt nu de remmen 
in wanneer tegenliggers opeens afslaan of in 
de richting van de auto komen. 
Zoals gezegd komt de nieuwe Honda Jazz ook 

als Crosstar. Dit met SUv-achtige kenmer-
ken als meer bodemspeling, dakrails, zwarte 
beschermingsranden en een grotere grille. 
Zowel de Crosstar als de reguliere Jazz zijn 
uitsluitend leverbaar met hybride aandrijving 
en straks zeker het bekijken waard. natuurlijk 
bij Autobedrijf borghstede.

Autobedrijf Borghstede B.V. 
Industrieweg 44A , Assen 
Telefoon: 0592 - 341172 
www.borghstede.nl

autobedrijf Borghstede komt met 
nieuwe generatie Honda Jazz
ASSEN – Bij Autobedrijf Borghstede weten ze er alles van. In 2020 komt hij op de Eu-
ropese markt: de gloednieuwe Jazz van Honda. Al het goede van de huidige editie is 
behouden gebleven, aangevuld met hybride aandrijving en een nieuwe, SUV-achtige 
uitvoering Crosstar. ,,Wie meer over de nieuwe Jazz wil weten, moet zeker langsko-
men’’, aldus het autobedrijf in Assen.



ServiceBEURT WINTERACTIE!
VEILIG DE WEG OP

STADSFIETS
€39,95ACTIE

€ 49,95
ACTIE

€ 59,95 €49,95
E-BIKE

 Volledig poetsen en waxen
 Remmen afstellen
 Versnellingen afstellen
 Kettingspanning afstellen
 Ketting reinigen en smeren

E-bike

+
 
controle electronica

+
 
installeren nieuwste software

 Spaakspanning afstellen
 Verlichtingscontrole
 Bandencontrole en -spanning
 Alle bewegende delen invetten
 Alle bouten en moeren aandraaien

Winteractie!
10% korting op alle 
E-bikes uit voorraad

(t/m 30-11-2019)

Autoschadeherstel | Caravan Reparatie | Industrieel Spuitwerk | Restauratie Autoverhuur 
Inbouwstation Webasto Opendaken | Ruitreparatie en vervanging

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

 Haal- en brengservice, vervangend vervoer service. 
 Alternatieve kostenbesparende reparatie methoden. 
 O.a. kunststof reparatie, toepassing gebruikte delen.
 Ook voor een schade voor eigen rekening bent u aan het juiste adres.

Reparatie voor particulieren, fl eetowners, garagebedrijven, 
verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen.

Bathoorn |Roden
Autoschade • Autoverhuur • Autoruitservice

AUTOBEDRIJF HAZENBERG B.V. 
Oude Asserstraat 32 | Oude Asserstraat 19 | Asserstraat 1 | 9481BL Vries

T 0592 - 541212 F 0592 - 54 40 56 | info@autobedrijf-hazenberg.nl
WWW.AUTOBEDRIJF-HAZENBERG.NL

Opelspecialist voor Zuidlaren e.o. 

AUTOBEDRIJF HOGENBERG

Verlengde Stationsweg 16 - 9471 PL Zuidlaren
telefoon 050 - 409 24 20 - fax 050 - 409 63 79

Opel Karl    34.000 km       2017
Opel Agila B       23.000 km 70.000 km    2008/2011
Opel Corsa D    diverse   
Opel Meriva    81.000 km     2008
Opel Astra Station HJ   benzine/diesel/gas    2010/2012     
Opel Tigra 1.8             2005
Opel Insignia Cosmo 2.0  90.000 km     2009
VW Golf Variant   160.000 km        2011
Peugeot 107    3 drs. 28.000 km    2013
Peugeot 208    5 drs. style 58.000 km    2015
Seat Mii    5 drs. 31.000 km    2015
Saab 93 Cabrio                 1998

Vele diverse goedkope inruilers
Bovag Garantie en inruil mogelijk



13 november 2019 Pagina 11

BiJLagE
Schadenet Bathoorn

Schade van klein tot groot, 
van jong tot oud: wij zijn er voor u!

of je nu een Tesla hebt met een paar 
honderd kilometer op de teller of 
een volvo P1650 uit 1965, hij is in ver-
trouwde handen bij de professionals 
van Schadenet bathoorn. Het bedrijf 
is thuis in iedere techniek. ook de 
elektronica hoort daarbij. “De elek-
tronica in auto’s neemt toe. een auto 
kan meer zelf en dat vraagt om meer 
kennis en kunde van onze monteurs. 
We zijn gecertificeerd door de Foc-
wa voor een nieuwe branchenorm 
waarin is opgenomen dat wij ook 
auto’s met nieuwe techniek profes-
sioneel kunnen herstellen. Herstel-
len gebeurt conform voorschriften 

van de fabrikant. voor ieder merk 
en model is dat verschillend. omdat 
ons werkproces volledig is gedigita-
liseerd, kunnen we precies zien hoe 
onderdelen van auto’s bevestigd zijn 
en hoe lang het kost om een onder-
deel te vervangen of te (de)monte-
ren. Iedere auto heeft zijn eigen dos-
sier in onze werkplaatsapp. Zo maak 
je transparant wat je aan het doen 
bent.”

24/7
De service van Schadenet bat-
hoorn gaat ver: 24/7 bereikbaar,  
kosteloze haal- en brengservice , 

hulp bij afhandeling met de ver-
zekering, een bloemetje bij af-
levering én een belletje na. De 
openingstijden zijn op zaterdag 
sinds kort verruimd. Dat is handig, 
vooral als je gebruik wilt maken 
van de huurauto’s van bathoorn. 

Die kun je namelijk nu op zaterdag 
tot 16:00 uur terugbrengen!

Autoverhuur en autoruitschade
Zelf geen auto maar toch een ritje 
in de planning? Geen punt. Je 
huurt er eenvoudig een dankzij de 

Autohopper-formule van Schade-
net bathoorn. Alles is tiptop gere-
geld en je hebt landelijke dekking. 
Geen omkijken naar dus! Je huurt 
er al eentje voor 25 euro per dag.  
Ster in je ruit? Zo geregeld met de 
Glassdrive-service van Schadenet 
bathoorn. Het schadeherstelbe-
drijf werkt voor alle verzekeraars 
in nederland. 

Belangrijke servicepunten:
Passend vervangend vervoer, gra-
tis haal- en brengservice én auto-
schade expertises voor een vooraf 
geschat schadebedrag of een offi-
cieel schaderapport. SCHADeneT 
bATHoorn is er voor U!

Dwazziewegen 9 Roden. Tel.: 050 
501 6498. Voor vragen kun je al-
tijd mailen naar info@schadenet-
bathoorn.com Web: www.scha-
denetbathoornroden.nl

Daar heb je namelijk naast heel 
erg veel keuze in elektrische fiet-
sen ook de mogelijkheid om ze 
uit te testen. ben je er zeker van 
dat je een exemplaar kiest die 
helemaal bij je past. “We voeren 
de merken Giant en moustache”, 
vertelt eigenaar Ivo Jansen die 
alweer ruim vier jaar met zijn 
fietsenzaak in Zuidlaren zit.  Top-
merken als het gaat om elek-
trische fietsen. bovendien is er 

veel keuze in types. van een lage, 
comfortabele instap tot ultra 
sportief en elektrische mountain-
bikes en racefietsen.” ook han-
dig: ook voor het onderhoud van 
je elektrische fiets zit je dankzij 
de geavanceerde onderhouds-
werkplaats goed bij Jansen. “We 
repareren en onderhouden ook 
de merken die we zelf niet voeren. 
We zijn overal in thuis”, besluit de 
enthousiaste ondernemer. 

Jansen Tweewielers, Stations-
weg 65, 9471 GL Zuidlaren. Te-
lefoon: 050 364 0066. Website: 
www.giantstore-jansen.nl

Handig is dat men via de achter-
ingang zo met de fiets de werkplaats 
in kan rijden. ongeacht het merk en 
type van de fiets, men kan altijd te-
recht aan de Stationsweg 91. “Lars 
is onze e-bike specialist. Hij kent 
alle systemen en ook eventuele sto-
ringen spoort hij zo op. We zijn een 
jong en dynamisch team dat in staat 
is om snel te anticiperen op proble-

men. bovendien denken we in oplos-
singen, niet in belemmeringen”, legt 
rietveld uit. In overleg is het ophalen 
en terugbrengen van een fiets ook 
mogelijk. Kun de klant de fiets geen 
moment missen? Dat is geen punt 
bij Fietscentrum Zuidlaren. er staat 
altijd kosteloos een leenfiets voor de 
klant klaar. De eigen fiets kan men 
dan aan het einde van de dag weer 

ophalen. Gemak dient de mens!  
In de wintermaanden extra voordelig 
een elektrische fiets aanschaffen? 
Tot en met 30 november kan er ge-

profiteerd worden van 10% korting op 
alle elektrische fietsen uit voorraad. 
Deskundige hulp wordt daarbij ver-
zekerd en een vers bakkie koffie ook.  

Fietscentrum Zuidlaren is gevestigd 
aan de Stationsweg 91 in Zuidlaren 
en telefonisch bereikbaar via 050 
737 0218.

RODEN -  Als er één bedrijf loopt als een goed geoliede machine is het Scha-
denet Bathoorn wel. Het schadeherstelbedrijf heeft alle kennis en kunde in 
huis om iedere auto met schade, ongeacht merk, techniek of leeftijd vlot de 
weg op te helpen. Rompslomp? Welnee. Sterker nog,  je hebt er helemaal 
geen omkijken naar. Schadenet Bathoorn ontzorgt je van begin tot eind. Ze 
halen de auto op waar jij dat wilt en leveren hem brandschoon af op je werk 
óf de oprit. Of te wel: SCHADENET BATHOORN is er voor U.

Jansen Tweewielers

Snel van a naar B met een fijne elektrische fiets van Jansen Tweewielers
ZUIDLAREN – Brrrr, het wordt weer kouder. Dat hoeft echter niet 
te betekenen dat de fiets de schuur in kan. Er is namelijk niets lek-
kerder dan goed ingepakt een frisse fietstocht te maken tijdens de 
winter. Lekker wakker worden op de fiets naar het werk? Niet al-
leen fijn die wapperende wind door je haren, bovendien ook nog 
eens super gezond. Want we weten het inmiddels allemaal: bewe-
gen moét, wil je gezond ouder worden. En met een elektrische fiets 
ben je binnen no time van A naar B. Ook zin in een sportief avon-
tuur? Dan is het slim om even bij Jansen Tweewielers in Zuidlaren 
binnen te stappen. 

Fietscentrum Zuidlaren

Winteractie bij Fietscentrum 
Zuidlaren, 10% korting op 
alle elektrische fietsen! 
ZUIDLAREN - Naast het ruime assortiment nieuwe en elektrische fietsen, 
zit je ook voor het onderhoud van je fiets goed bij Fietscentrum Zuidlaren. 
Met de geavanceerde apparatuur in de werkplaats brengt het specialis-
tische team van Fietscentrum Zuidlaren je fiets weer in topconditie. “We 
zien dat klanten nu massaal kiezen voor een winterbeurt aan hun fiets. Dan 
wordt de fiets volledig gecontroleerd, afgesteld, gesmeerd en gepoetst. 
Wel zo veilig voor de wintermaanden”, aldus eigenaar Robin Rietveld. 
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Groningerweg 1A • Paterswolde
T  (050) 525  04 14

www.alexscheedler.nl

  Alle auto’s, 
elk merk!
•onderhoud 
•reparaties 
•APK 
•verkoop

 nieuw en gebruikt

utobedrijf
lex Scheedler

 RENAULT 
SPECIALIST

Groningerweg 1A • Paterswolde
T  (050) 525  04 14

www.alexscheedler.nl

  Alle auto’s, 
elk merk!
•onderhoud 
•reparaties 
•APK 
•verkoop

 nieuw en gebruikt

utobedrijf
lex Scheedler

 RENAULT 
SPECIALIST

• onderhoud
• reparaties
• APK
• verkoop nieuw en gebruikt
• airco

RENAULT
SPECIALIST Groningerweg 1A

Paterswolde

T (050) 525 04 14

www.alexscheedler.nl

Onderhoud voorkomt defecten!

Nijverheidsweg 13 Tynaarlo 0592-542125                    Bosch Car Service WWW.WEKEMA.COM                    

Occasions worden rijklaar afgeleverd met onderhoud, Bovag garantie en minimaal 
een jaar Apk erop. Hier worden geen extra kosten over berekend.                  

CITROEN C4 CACTUS 1.2 
2018, 43.155 KM, Benzine

rijklaarprijs

15.399,-
OPEL ASTRA 1.4 TURBO
2010, 102.821 KM, Benzine

rijklaarprijs

8.600,-

RENAULT MÉGANE ESTATE 1.2
2013, 148.469 KM, Benzine

rijklaarprijs

8.445,-
SEAT IBIZA ST 1.2 TSI

2015, 101.684 KM, Benzine
rijklaarprijs

10.895,-
SUZUKI SWIFT 1.2

2013, 57.929 KM, Benzine
rijklaarprijs

9.450,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI

2010, 159.441 KM, Benzine
rijklaarprijs

7.845,-

OPEL ASTRA 1.4 TURBO
2013, 117.887 KM, Benzine

rijklaarprijs

11.995,-
PEUGEOT 2008 1.2 AUTOMAAT

2008 53.203 KM, Benzine
rijklaarprijs

15.400,-

e-bike 
testcenter
- E-bikes
- Stadsfi etsen
- Sportieve fi etsen
- Exclusief testcenter

Giant Store Ivo Jansen - Stationsweg 65 - 9471 GL Zuidlaren
050 - 3640066 - www.giantstore-jansen.nl



Autobedrijf Honda Borghstede B.V.
Industrieweg 44a, 9403 AB Assen
0592 344 495  | www.honda-borghstede.nl

Elektrische fiets 
Gazelle Ultimate C8
op al onze nieuwe voorraadmodellen*

t.w.v.

€ 3.299,-
t.w.v.

GRATIS 

JAAR

GARAN
TIE*

*
10

* Deze tijdelijke aanbieding ‘gratis Gazelle fiets’ is alleen op de nieuwe voorraad modellen 
van toepassing met getekende koopovereenkomst en registratie vanaf 19 oktober 2019 
tot en met 30 november 2019. Deze aanbieding is niet geldig op occassions. Vraag in 
onze showroom naar het actuele voorraadaanbod. Actie niet geldig i.c.m. met andere ak-
ties of zakelijke of private lease. ** 10 jaar garantie alleen i.c.m. Honda Allrisk verzekering.

In de getoonde rijklaarprijs is de € 1.500 actiekorting verwerkt. Prijs van € 12.995 is inclusief; bijkomende kosten en metallic- of pearl lak. 
Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden.  10-19

verrassend ruim
m

et 5 zitplaatsen

Brandstofverbruik: 4,5 l/100 km. CO2-uitstoot: 103 g/km. (NEDC 2.0)

SPACE STAR
COOL+
Voorraad voordeel
• € 1.500 voordeel óf € 1.000 + € 800 aan accessoires
• Met airconditioning, achterspoiler en radio/cd/USB
• Rijklaarprijs inclusief metallic of pearl lak
ACTIEPRIJS RIJKLAAR

 € 12.995

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

Ambachtsweg 7 | Tynaarlo
info@autobandenhal.nl
autobandenhal.nl

Banden wissel weken
0592 421 534

ONDERHOUD RACEFIETS 
EN MOUNTAINBIKE

VOORVORK EN DEMPER SERVICE

Brink 4 • 9468BP • Annen • www.bikeshopannen.nl

WWWbike� tting.com

Bikeshop
Annen
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