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Erik Gorter Tweewielers

‘De e-bike is geen Spartamet meer’
EELDE – Aan de Burgemeester Legroweg zit al sinds 1997 dè fietsenzaak voor Eelde en
omgeving. Erik Gorter Tweewielers is het adres waar product, techniek, kennis en kwaliteit samenkomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in racefietsen, mountainbikes, gravel
bikes, trekkingfietsen en uiteraard e-bikes. Erik Gorter Tweewielers helpt de klanten op
maat. Via een speciaal computersysteem worden klanten individueel ingemeten. Welke
fiets past bij jou? Het resultaat is een persoonlijk op maat afgestelde fiets.
‘Vooral de e-bikes zijn nu booming business,’ vertelt eigenaar Erik Gorter. ‘Het
wordt steeds populairder. Ook als woonwerk verkeer en klanten willen niet bezweet op het werk komen, dus kiezen
zij voor een e-bike.’ De enthousiaste eigenaar vertelt verder dat het oubollige
karakter er wel een beetje af is. Van de
e-bike. ‘Nee, het is niet alleen nog maar
voor senioren,’ aldus Gorter. ‘Helemaal nu
er zogenaamde fietssnelwegen worden
aangelegd. Bijvoorbeeld tussen Assen en
Groningen.’ Zelfs zonder ondersteuning

kan men met de fietsen prima uit de voeten. ‘Daar zijn echt stappen in gemaakt.’
Wel wijst Gorter er nog op dat de Nederlandse fietspaden niet meer zijn ingericht
op de vele e-bikes en de verschillende
snelheden. ‘De infrastructuur moet wel
worden aangepast, want het is niet overal
even veilig, want de e-bike is geen Spartamet meer.’
Erik Gorter Tweewielers.
Burg. J.G. Legroweg 88, Eelde.
www.gortertweewielers.nl

15 punten controle van uw auto.
Geen afspraak nodig.
Koﬃe, thee of snert tijdens het wachten.

VOOR RACE EN MTB

Op zoek naar een passende
MTB of Raceﬁets?
Dan ben je bij Bikeshop Annen
aan het juiste adres.

Ook voor al je
reparaties en onderhoud
Trotse dealer van Orbea

De wintercontroledag 13 November
2021 van 09.00 tot 15.30 uur.

Bikeshop Annen
Brink 4
9468 BP Annen

06 21 897 114
info@bikeshopannen.nl
bikeshopannen.nl
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IN ONS ASSORTIMENT

Burg. J.G. Legroweg 88 te Eelde
050 - 312 92 56
info@gortertweewielers.nl
www.gortertweewielers.nl
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Van Mossel Jaguar Land Rover Groningen

Merkbeleving staat centraal bij Jaguar Land Rover Groningen
Sinds 1 juli 2020 is Jaguar Land Rover, onderdeel van
autodealer Van Mossel, gevestigd aan de Odenseweg
1 te Groningen. Het nieuwe pand van Jaguar Land Rover is gebouwd volgens de nieuwe huisstijl; modern,
chique en overzichtelijk. Sinds een maand is Frank
Jellema de vestigingsdirecteur. Met 22 jaar ervaring
in de autowereld hoopt hij met Jaguar Land Rover een
mooie ontwikkeling door te maken. “Wij richten ons
de laatste jaren veel op de merkbeleving, want het
zijn vooral de echte liefhebbers die hier in de zaak komen”, vertelt Jellema. “Zij hebben een grote passie
voor mooie en stoere luxe auto’s die in en op alle terreinen top-off class zijn. Daar proberen we bij Jaguar
Land Rover steeds meer op in te spelen”.
In de overzichtelijke autozaak van Jaguar Land Rover
kunnen klanten op een ontspannen manier rondkijken. Het is mogelijk om zowel telefonisch als online
een afspraak te maken, maar ook onaangekondigd een
kijkje nemen in de showroom is mogelijk. “Ons team
staat zes dagen per week klaar om de klant te adviseren”, zegt Jellema. “Wij beschikken over goed getraind
personeel en dat wordt dan ook veelal gewaardeerd”.
Klanten kunnen bij Jaguar Land Rover de verschillende
automodellen bekijken en eveneens een proefrit maken. Daarnaast zorgt de zaak voor onderhoud en biedt

het garantie voor de toekomst. “Als er problemen zijn,
kunnen klanten bij ons terecht en zoeken wij naar een
oplossing. Op deze manier bieden wij alle ins en outs.
Daarmee zijn wij ook onderscheidend ten opzichte van
andere bedrijven. Ook na de aankoop blijven wij zo nodig in contact met de klant”.
Jellema zelf heeft, voordat hij aan zijn nieuwe avontuur
in Groningen begon, 7,5 jaar gewerkt bij de Renaultdealer in Hoogeveen. Bij Jaguar Land Rover Groningen
begint hij steeds meer te wennen. “Ik was toe aan een
nieuwe prikkel en merk dat ik graag met andere automodellen wilde werken. Het is mooi dat ik bij Jaguar
Land Rover een ander type klant kan bedienen. Het is
een heel ander segment. Dat maakt het voor mij ook
een mooie uitdaging”.
Tot juli vorig jaar was Jaguar Land Rover gevestigd
in Tynaarlo. Deze locatie is inmiddels gesloten en de
echte liefhebbers zijn van harte welkom om een kijkje
te nemen in de nieuwe zaak in Groningen.
Van Mossel Jaguar Land Rover,
De Odenseweg 1 Groningen. Telefoon: 0592-794606.
Website: www.vanmossel-groningen-landrover.nl.

SmiLease

SmiLease, dé private leaseaanbieder van het Noorden
SmiLease bracht in 2006 als eerste particuliere autolease op de markt. Er is bewust
gekozen om de regio waarin het bedrijf actief is te beperken tot Noordoost-Nederland, postcodegebied 6500-9999, om zo de lijntjes kort en het serviceniveau hoog te
houden. ‘’We zijn actief in een branche waar het imago van gladde praatjes en maatpakken nog altijd heerst. Iets waar wij als nuchtere Noorderlingen niet aan meedoen’’
aldus oprichter Hans van der Kooij.
In de afgelopen 15 jaar is SmiLease ieder
jaar gegroeid. In januari 2019 is het bedrijf
dan ook verhuisd naar een nieuw, groter
pand aan de A7 in Leek. Dit pand biedt ruimte voor toekomstige groei en is voorzien van
de nieuwste technieken op gebied van duurzaamheid. Zo voorziet het bedrijf in de eigen
energiebehoefte met ruim 700 zonnepanelen en wordt de temperatuur geregeld door
middel van aardwarmte en -kou. Hiervoor
zijn 12 putten van ieder 175 meter diep geboord die zorgen voor de juiste temperatuur.
Van Der Kooij: ‘’SmiLease kenmerkt zich
door persoonlijk advies, goede leasevoorwaarden en transparantie. Wij streven
naar toegankelijke private lease én het

behouden van de hoogste klanttevredenheid van Nederland. Die klanttevredenheid zien wij als basis voor onze jaarlijkse
groei.’’ SmiLease biedt voor lease zowel
nieuwe auto’s als occasions aan, van
maatje compact tot SUV en ruime station.
Ook de autokoper is bij SmiLease aan het
juiste adres. Ex-leaseauto’s worden door
SmiLease voor een razend scherpe prijs
rechtstreeks aan de particulier verkocht.
In de ruime showroom van 1500m2 aan de
Lange Akkers in Leek zijn de auto’s te bewonderen. Een proefrit maken is vanzelfsprekend ook mogelijk.
Aan het begin van de pandemie introduceerde het bedrijf het SmiLease flexpak-

ket bij occasion lease. De klant kan met
het flexpakket het leasecontract op ieder
moment beëindigen. Van Der Kooij: ‘’Private leasecontracten sluit je in veruit de
meeste gevallen voor een aantal jaren af.
Afgelopen tijd werden veel mensen echter
geconfronteerd met zoveel onzekerheid,

Van Mossel Groningen

Groot in Hyundai
Het Koreaanse automerk Hyundai heeft een grote stap gemaakt.
Althans dat vindt de nieuwe vestigingsdirecteur Leon Voornhout.
‘Hyundai is echt een volwassen merk geworden. Mooie modellen en
het is een echte auto. En betrouwbaar, maar dat kun je wel aan de
Aziaten overlaten.’ Ook op het gebeid van elektrische auto’s loopt
het merk voorop. Binnenkort komt het nieuwe model Ioniq 5 en ook
komt er een elektrische variant van de Kona. Met een actieradius
van bijna 500 kilometer.
‘Er is steeds meer vraag naar
elektrisch rijden,’ vertelt Voornhout. ‘De nieuwe modellen kunnen
mij niet snel genoeg komen.’ De
nieuwe directeur merkt echt dat
de verkoop in de lift zit. Vooral de
verkoop van nieuwe auto’s, maar
dat ligt wellicht ook aan het feit dat
er in de markt moeilijk aan goede
occasions te komen is. Voornhout:
‘Ja, dat aanbod is beperkt. Dus de
vraag naar nieuw wordt steeds
groter.’ Op 5 en 6 november heeft

Van Mossel Groningen een ‘winteractie-dag’. De directeur: ‘Op deze
dagen kun je de auto laten inspecteren voor de winter, daar maken
wij een leuk evenement van. Er
is onder andere een standje met
snert en andere versnaperingen
en alle geïnteresseerden krijgen
en leuk presentje.’
Van Mossel Groningen, Odenseweg 1, Groningen. 050-7676350.
www.vanmossel.com

dat we iets wilden bedenken om private
lease een flexibeler karakter te geven. Zo
is het SmiLease flexpakket ontstaan.’’
SmiLease B.V., Lange Akkers 6 Leek.
Telefoon: 0594-283530.
Website: www.smilease.nl.
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•onderhoud
nieuw en gebruikt
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onze occasions
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•verkoop
lex Scheedler
RENAULT
SPECIALIST

• APK

• verkoop nieuw en gebruikt
• airco

nieuw en gebruiktRENAULT

Groningerweg 1A • Paterswolde
T (050) 525 04 14
www.alexscheedler.nl

utobedrijf

SPECIALIST
RENAULT

Groningerweg 1A

SPECIALIST

lex Scheedler

Paterswolde
T (050) 525 04 14
www.alexscheedler.nl

Groningerweg 1A • Paterswolde
T (050) 525 04 14
www.alexscheedler.nl

4.950,FIAT PANDA 0.9

2013, 95.009 KM, Benzine
Handgeschakeld

11.250,KIA PICANTO 1.0 CVVT

2018, 44.656 KM, Benzine
Handgeschakeld

Ook onderhoud aan campers
en caravans

13.850,NISSAN QASHQAI 1.2

2015, 88.182 KM, Benzine
Handgeschakeld

8.500,OPEL KARL 1.0

2016, 71.328 KM, Benzine
Handgeschakeld

9.245,PEUGEOT 208 1.2

2014, 79.530 KM, Benzine
Handgeschakeld

8.650,SUZUKI SWIFT 1.2

2015, 116.368 KM, Benzine
Handgeschakeld

Onderhoud voorkomt defecten!

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

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

Kies voor private
lease van SmiLease
AN:
PROFITEER V

 Scherpe all-in prijs
 Compleet pakket
jaren
 Behoud schadevrije
e
 Geen BKR-registrati
 Laag eigen risico

Meld u aan voor de
lease alert en blijf
op de hoogte van
ons aanbod!

Of kies voor occasion lease en ervaar
buitengewone flexibiliteit
 Kortere looptijd Lagere leaseprijs  Gratis SmiLease flexpakket
ase
Dé specialist in private le
voor Noord Nederland!
Lange Akkers 6, Leek
(direct aan de A7)
Telefoon 0594 28 35 30

 www.smilease.nl
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Van Mossel Jaguar Land Rover
Van
Mossel
Jaguar Land
Rover
Groningen
Odenseweg
1, 0592
54 13 17, vanmossel-groningen-jaguar.nl, vanmossel-groningen-landrover.nl
Groningen Odenseweg 1, 0592 54 13 17, vanmossel-groningen-jaguar.nl, vanmossel-groningen-landrover.nl

Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40A, 055 368 28 47, vanmossel-apeldoorn-jaguar.nl, vanmossel-apeldoorn-landrover.nl
Apeldoorn
Oude
Apeldoornseweg
40A,10
055
28 47, vanmossel-apeldoorn-jaguar.nl,
vanmossel-apeldoorn-landrover.nl
Zwolle
Oude
Meppelerweg
2, 038 303
20,368
vanmossel-zwolle-jaguar.nl,
vanmossel-zwolle-landrover.nl
Zwolle Oude Meppelerweg 2, 038 303 10 20, vanmossel-zwolle-jaguar.nl, vanmossel-zwolle-landrover.nl

De Hyundai IONIQ Electric
nu met € 9.139 korting.
Alleen bij Van Mossel Hyundai.

IONIQ EV Comfort (38,3 kWh)

van
voor

€

39.079

€ 29.940

*

Private Lease

van
voor

€ 339 p.m.

€ 299 p.m.

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

12% Bijtelling
Vanaf € 141,55 p.m.

Actieradius tot 311 km
*

Incl metallic lak

De Hyundai IONIQ Electric is onweerstaanbaar. Dat komt door z’n vooruitstrevende technologie, het bereik van 311 kilometer
en z’n unieke design. Direct uit voorraad leverbaar dus hoe sneller je beslist, des te eerder je de IONIQ Electric rijdt. Ga snel naar
Van Mossel Groningen, jouw Hyundai-dealer in de regio. Uiteraard ben je ook welkom in een van onze andere vestigingen. OP = OP.
Ontdek meer op hyundai.com/nl/vanmossel
Van Mossel Groningen: Odenseweg 1, Groningen, tel. 050 - 767 63 50
Van Mossel Heerenveen: Businesspark Friesland-West 53-1, Heerenveen, tel. 0513 – 726 850
Van Mossel Leeuwarden: Orionweg 51, Leeuwarden, tel. 058 - 767 63 50
Gecombineerd verbruik: 13,8 (kWh/100 km) / 7,2 (km/kWh) ; CO2-emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000
kilometerbatterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkende Hyundai-dealer. De Hyundai Van Mossel actie bestaat uit maximaal voordeel van € 9.139 op het aankoopbedrag van een Hyundai IONIQ Electric EV Comfort 38,3 kWh. Actie
geldt zolang de voorraad strekt. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval
is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het
service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Getoonde bijtellingsbedragen zijn vanaf bedragen gebaseerd op de fiscale waarde en houden bijvoorbeeld geen rekening met een eventuele afname van de loonheffingskorting. De uiteindelijk
te betalen bijtelling hangt af van de individuele financiële situatie en eventuele extra opties. De netto bijtelling is berekend op basis van 37,35% inkomstenbelasting.

