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Whether in your home or at the
office, we all look for authenticity
and identity in our living space.

Whether in your home or at the
office, we all look for authenticity
and identity in our living space.

Above all functional needs, people
look for their own place, a comfort
zone to truly be and feel at ease.
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look for their own place, a comfort
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We are Studio Piet Boon, a globally operating architecture, interior and product design studio.
In our three showrooms we welcome consumers and professionals to experience the
distinctive Studio Piet Boon style. Get inspired by our extensive line of Piet Boon kitchens,
bathrooms,furniture and timeless indoor and outdoor design products.

Piet Boon Living, Kitchen & Bathroom Showroom Skoon 78 1511 HV Oostzaan
Tuesday to Saturday 10.00 to 17.00 +31 (0)20 722 00 20 pietboon.com
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Voor u ligt alweer de vierde editie van Kroymans Bespoke Magazine,
ons relatiemagazine waarin wij u graag meenemen in de wereld
van de merken die wij vertegenwoordigen. De wereldwijde
pandemie beïnvloedt veel sectoren en niet in de laatste plaats de
automobielbranche. In de zomer draaiden fabrieken tijdelijk op
halve kracht of soms lag de productie zelfs helemaal stil. Vaak niet
eens vanwege een mindere vraag naar auto’s, maar meestal omdat
toeleveranciers hun leveringen niet konden verzorgen. Maar gelukkig
hebben de fabrikanten van de merken die wij vertegenwoordigen
niet stilgezeten en is er weldegelijk nieuws te melden.
Zo hebben Jaguar en Land Rover flink geïnvesteerd in de ontwikkeling
van nieuwe PHEV-modellen, zodat van praktisch alle modellen in
het leveringsprogramma wel een elektrisch aangedreven variant
leverbaar is. En gelukkig is daarbij ook nog ruimte voor auto’s waarbij
vooral het rijplezier centraal staat, zoals de nieuwe F-TYPE en
Defender.

You have before you what is already the fourth edition of Kroymans
Bespoke Magazine, our magazine in which we like to take you
on a journey into the world of the makes that we represent. The
global epidemic is affecting many sectors, not least of which is the
automobile industry. In the summer, some factories were temporarily
running at half-speed while others were even shutting down their
production completely. In many cases, this was not even the result
of lower demand for their cars but because their suppliers were
unable to supply them with the components they needed. Luckily, the
manufacturers of the makes we represent have not sat idly by, which
is why we certainly do have some important news to give you.
First of all, both Jaguar and Land Rover have invested heavily
in developing new PHEV models, so that an electrically driven
variant can be supplied for practically all models in their supply
range. Luckily, they still have room for cars that focus on sheer
driving pleasure, such as the new F-TYPE and Defender.

Over elektrisch rijden gesproken: wist u dat wij sinds begin 2020
officieel dealer zijn van het merk Karma? Dit Amerikaanse merk is
ontstaan uit Fisker waarvan wij als langer servicedealer zijn voor een
groot deel van Europa. Nu leveren wij dus ook de stoere Karma
Revero, die is voorzien van hybride aandrijving. Verderop in dit
magazine leest u er meer over.

Talking about electrically driven: did you know that in early 2020
we became an official dealer for Karma. This American make was
originally produced by Fisker, for whom we are a long-service
dealer for many European countries, which is why we can now
also supply the cool Karma Revero that is equipped with a hybrid
drive. You can read more about this in this magazine.

Aston Martin heeft in St. Athan (Wales) een nieuwe fabriek geopend
voor de bouw van de DBX. De internationale pers is lyrisch over
deze eerste SUV van Aston Martin en heel graag nodigen wij u uit
om uzelf te overtuigen tijdens een proefrit. Net zoals de Vantage
Roadster overigens.Want hoewel de zomer voorbij is, is er altijd een
goede reden om een open sportauto te kopen.

Aston Martin has opened a new factory in St. Athan (Wales) to build
the DBX. The international press has waxed lyrical about this first
SUV from Aston Martin and we are very happy to be able to invite
you to take a test drive so that you can find out for yourself just how
good it is. The same goes for the Vantage Roadster, by the way. After
all, even though summer is now over, there’s always a good reason to
buy an open-topped sports car.

En ten slotte Ferrari. In maart konden wij nog net op tijd de Roma
presenteren. De auto is inmiddels leverbaar en met het verschijnen
van dit magazine is onze demo beschikbaar voor een proefrit. Ook
nieuw is de Portofino M: een doorontwikkeling van de 2+ Spider
met een reeks nieuwe technische en ontwerpkenmerken.
Hoewel het momenteel lastig is om ‘even spontaan’ koffie te komen
drinken, willen wij u vooral uitnodigen om ons te blijven bezoeken.
Uiteraard houden wij een gepaste afstand en indien u dat wenst
maken wij een gerichte afspraak. Voor onderhoud of reparatie aan
uw auto kunt u ook onverminderd op ons rekenen.Wij hebben een
haal- en brengservice, zodat u niet perse zelf de deur uit hoeft. En
komt u liever wel zelf langs, dan bent u uiteraard van harte welkom!
Wij staan graag weer voor u klaar!

And last but not least we come to Ferrari. In March, we just had time
to present the Roma to you. This car is now deliverable, with the
publication of this magazine also marking the availability of our demo
car for a test drive. Another new car is the Portofino M, which is a
successor to the 2+ Spider and comes with a whole host of new
technical and design features.
Although it is difficult at the moment to ‘just drop by’ to take a cup of
coffee with us, we would like to especially invite you to keep paying
us a visit. Naturally we will maintain the appropriate social distance
and as before, you can of course count on us for the maintenance
or repair of your car. We operate a ‘pick up and drop off ’ service, so
you don’t actually have to leave your house if you don’t want to. And
should you prefer to drop by our showroom anyway then you will of
course be very welcome!
We are looking forward to serving you again!

Sander van den Bey
General Manager
Kroymans Bespoke Magazine
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Kroymans
'Kroymans' aan de Soestdijkerstraatweg
in Hilversum is al sinds decennia een
'mekka' voor de liefhebbers van 's werelds
mooiste auto's.

"Kroymans' on the Soestdijkerstraatweg
in Hilversum has been a 'mecca' for
lovers of the world's most beautiful cars
for decades.

Het kleine dealerbedrijf voor British Leyland
groeide uit tot een van de meest toonaangevende
autobedrijven in Nederland, met onder andere
dealerschappen voor Aston Martin, Ferrari, Jaguar,
Karma, Land Rover en erkende reparateurschappen
voor Maserati en Fisker.

The small dealership for British Leyland became
one of the most successful car companies in the
Netherlands, including dealerships for Aston Martin,
Ferrari, Jaguar, Karma, Land Rover and authorized
repair shops for Maserati and Fisker.

Dagelijks staan kleine en grote kinderen likkebaardend
voor onze ramen. Niet voor niets, want een combinatie
van dergelijke merken in één bedrijf is uniek in Europa.

Every day small and big children lick their lips in
front of our windows. Not for nothing, because a
combination of such brands into one company is
unique in Europe.

Kroymans in Hilversum is dè plek waar liefhebbers
terecht kunnen voor onderhoud, reparatie, keuring,
certificering en aanschaf van hun klassieke of moderne
auto. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen en onze gastvrijheid te ervaren.

Kroymans in Hilversum is the place where fans can
go for maintenance, repair, inspection, certification
and procurement of their classic or modern car.
You are cordially invited to come take a look and
experience our hospitality.

Kroymans Bespoke Magazine

13

m e nswear coll ecti ons by
Br i oni

Kiton

Cesare Attolini

In cotex

Jacob Cohën

Fin am ore

Loro Pi an a
Dor i ani

an d m any m ore

pa u w m a n n e n

pa u w m a n n e n

pa u w m a n n e n

Luxur y Tail or ing
van Bae rl estra at 88-90
+31 20 671 09 67

Luxur y Tail or ing & De nim
Gel de rl an dpl e in 2
+31 20 72 2 08 09

Luxur y De nim
van Bae rl estra at 66
+31 20 662 62 53

Fin d out m ore about th e coll ection an d our sh ops at www.pauw.com

www.vanhaneghem.nl

Ciao e arrivederci!

KROYMANS

Sinds 1972 is Kroymans in Hilversum hét adres voor
de aanschaf, het onderhoud en de reparatie van zowel
nieuwe als gebruikte Ferrari's. Al vroeg in de jaren '70 van
de vorige eeuw startte Kroymans met de officiële import
van het roemruchte merk.

Since 1972, Kroymans in Hilversum has been
the place for the purchase, maintenance and
repair of both new and used Ferraris. Early in the
70s, Kroymans started the official import of the
famous brand.

De klantenkring groeide gestaag en in enkele tientallen
jaren groeide Kroymans Ferrari uit tot een begrip in
Europa. U kunt bij ons terecht voor originele onderdelen

The clientele grew steadily and in a few decades
Kroymans Ferrari became a household name in
Europe. You can come to us for genuine parts

en voor accessoires voor elk type Ferrari. Maar ook voor
de certificering van uw klassieke Ferrari bent u bij ons aan
het juiste adres: wij zijn officieel Classiche Cer tification
Center. Onze passie voor auto's, onze marktkennis en
technische deskundigheid stellen ons in staat om u op
professionele wijze van dienst te zijn. U bent van har te
welkom in onze Ferrari showroom voor de aanschaf
van een nieuwe of gebruikte Ferrari.

and accessories for all types of Ferrari, but also for the
certification of your classic Ferrari. We are an official
Classic Certification Center. Our passion for cars, our
market knowledge and our technical expertise allow us
to serve you in a professional way. Please come and visit
us in our showroom to buy a new or used Ferrari.

Kroymans Bespoke Magazine
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Corine van Voorbergen
Fine Art

Corine van Voorbergen is an
intuitive artist. Through her
minimalistic round art forms she
focusses on the idea of eternal
movement. In her current series
'Through the Brass Eye of the
Beholder' she evokes a certain
feeling in the viewer through
her use of colour, visual depth,
texture and natural flow. “I aim to
express different emotions and
thoughts through my art, at the
same time also leaving room for
interpretation”. The techniques
Corine uses not only draws the
beholder in to take a closer look
but also encourages them to take
a step back and observe the piece
as a whole. Corine constructs her
art pieces with layers of different
mediums including acrylic paint,
natural pigment powder and ink.
She finishes the work off with
a thin layer of epoxy. The epoxy
reflects the surroundings back to
the beholder, stimulating them to
reflect on what they see and more
importantly what they feel.

Corine van Voorbergen is een
intuïtieve kunstenares. Door middel
van haar minimalistische ronde
kunstvormen focust ze op het idee
van eeuwige beweging. In haar
huidige serie 'Through the Brass Eye
of the Beholder' roept ze een bepaald
gevoel op bij de kijker door haar
kleurgebruik, visuele diepte, textuur
en natuurlijke flow. "Ik probeer met
mijn kunst verschillende emoties en
gedachten te uiten en tegelijkertijd
ruimte te laten voor interpretatie".
De technieken die Corine gebruikt,
trekken niet alleen de toeschouwer
naar binnen om een kijkje te nemen,
maar moedigt hen ook aan om een
stapje terug te doen en het stuk
als geheel te observeren. Corine
construeert haar kunstwerken met
lagen van verschillende mediums,
waaronder acrylverf, natuurlijk
pigmentpoeder en inkt. Ze werkt het
werk af met een dunne laag epoxy.
De epoxy reflecteert de omgeving
terug naar de toeschouwer en
stimuleert hen om na te denken over
wat ze zien en vooral wat ze voelen.

‘Ash’ ø 100cm

Each piece is encased in a brass ring.
Each brass ring is hand-polished, in a way,
caressed like a lover. Corine has chosen to
brush and polish the brass rings manually,
this process symbolises the embrace and
repetitive giving of love and attention. Like
love this has “imperfections" when you
look closer. You can almost see where each
stroke starts and ends.
Within the series 'Through the Brass
Eye of the Beholder' Corine's work follows
two streams, namely 'Captured Movement'
and 'Monos'. For the 'Captured Movement'
pieces Corine creates shapes and flow
with different mediums and encourages
the chemical reactions between these
mediums. Pieces in this series are often
inspired by nature and so Corine adds
materials from nature, including wood,
crushed shells and ash to support the
visualisation and storytelling. In her 'Monos'
pieces, emotion is front and centre. A
monochromatic colour scheme is used
with varied textures to evoke a strong
emotion or trigger a thought process
within the viewer.
Corine’s style of painting is organic.
With her experience Corine is able to
manipulate the mediums she uses, but
she also allows them to move freely. Corine
describes this as being similar to real life:
dynamic, uncontrollable circumstances and
pure chemistry.
“Art and Interior Design should
compliment each other”. Her abstract
paintings are works of art and can also be
categorised as collectable design. From this
perspective Corine moves herself through
both fields, presenting her work at art fairs, in
galleries and at design fairs around the world.

Elk stuk is omhuld door een messing ring.
Elke messing ring is met de hand gepolijst,
in zekere zin gestreeld als een minnaar.
Corine heeft ervoor gekozen om de messing
ringen handmatig te borstelen en polijsten,
dit proces symboliseert de omhelzing en het
herhaaldelijk geven van liefde en aandacht.
Net als liefde heeft dit "onvolkomenheden"
als je beter kijkt, je kunt bijna zien waar elke
streek begint en eindigt.
Binnen de serie 'Through the Brass Eye
of the Beholder' volgt Corines werk twee
stromingen, namelijk 'Captured Movement'
en 'Mono’s'. Voor de 'Captured Movement’
stukken creëert Corine vormen en stromen
met verschillende media en stimuleert
ze de chemische reacties tussen deze
mediums. Stukken in deze serie zijn vaak
geïnspireerd door de natuur en daarom
voegt Corine materialen uit de natuur
toe, waaronder hout, gebroken schelpen
en as om de visualisatie en het vertalen
van de inspiratie te ondersteunen. In haar
'Mono' stukken staat emotie centraal.
Een monochroom kleurenschema wordt
gebruikt met gevarieerde texturen om
een sterke emotie op te roepen of een
denkproces bij de kijker op gang te brengen.
Corines creatiestijl is organisch. Met
haar ervaring weet Corine de media die
ze gebruikt te manipuleren, maar ze laat
ze ook vrij bewegen. Corine beschrijft
dit als vergelijkbaar met het echte
leven: dynamische, oncontroleerbare
omstandigheden en pure chemie.
"Kunst en interieurontwerp moeten
elkaar aanvullen". Haar abstracte werken
kunnen worden gecategoriseerd als
Collectable Design alsmede Conceptual
Art. Vanuit dit perspectief beweegt Corine
zich door beide velden en presenteert haar
werk op kunstbeurzen, in galeries en op
designbeurzen over de hele wereld.

Photos: Prisma Compositional

‘Lost Moments’ ø 120cm

Corine Van Voorbergen with ‘Samar’ ø 160cm

‘Oxy Shore’ ø 100cm at Sé Collections, London

FERRARI F8 TRIBUTO
DE SPECTACULAIRE TWEEZITS MIDDENMOTOR BERLINETTA
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De F8 Tributo is als nieuwe middenmotor sportwagen
onze ultieme tweezits berlinetta. Hij wordt nu al als dè
benchmark gezien op het gebied van prestaties, rijplezier
en besturingsgemak.

The F8 Tributo is the new mid-rear-engined sports car
that represents the highest expression of the Prancing
Horse’s classic two-seater berlinetta. It is an homage to
the most powerful V8 in Ferrari history.

De auto biedt de opwindende prestaties van de beste
8-cilinder ter wereld en combineert dat met ongeëvenaarde
bestuurbaarheid en superieur rijcomfort. Wij belichten hier
graag wat bijzonderheden.

The F8 Tributo makes the exhilarating performance
of the best 8-cylinder in the world accessible to all
drivers, with unprecedented handling and superior ride
comfort.

Met liefst 720 pk, een maximum koppel van 770 Nm bij
3.250 tpm en een specifiek vermogen van maar liefst 185
pk/l heeft de F8 Tributo de krachtigste V8 die ooit in een
productie Ferrari werd toegepast.

With a massive 720 cv and a record specific power
output of 185 cv/l, it is the most powerful V8 ever to
be mounted in a non-special series Ferrari, achieving
new heights not just for turbos, but for engines across
the board.

De V8 turbo is uiteraard met verschillende vermogens al
bekend uit andere modellen. Hij werd drie jaar achtereen,
in 2016, 2017 en 2018, bekroond bij de International Engine
of the Year-awards en werd in 2018 ook uitgeroepen tot
beste motor van de laatste twee decennia.

ZEVENEND 33E • 1251 RL L AREN (NH) • THE NETHERL ANDS • T +31 (0)35 5383 909 • WOLTERINCK.COM

In de F8 Tributo levert deze topmotor zijn vermogen
op een erg overtuigende manier en met een geluid dat
zeer tot de verbeelding spreekt. Minstens zo belangrijk:
de auto is niet alleen razendsnel en krachtig, maar is ook
uitermate prettig bestuurbaar, mede dankzij de toepassing
van de nieuwste aerodynamische oplossingen op basis van
Ferrari’s circuitervaringen.

The turbo-charged V8 has already been used in other
models in the range with various power output levels,
winning “Best Engine” in the International Engine of the
Year awards three years running in 2016, 2017 and
2018. In 2018, it was also awarded the title of the best
engine of the last two decades.
The F8 Tributo delivers its 720 cv without the slightest
hint of turbo lag and produces an evocative soundtrack.
Instantaneous power is matched by exceptional handling
thanks to the integration of state-of-the-art aerodynamics
solutions derived from Ferrari’s track experience.

Kroymans Bespoke Magazine
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De F8 Tributo, ontworpen door het Ferrari
Styling Centre, slaat een brug naar een nieuwe
ontwerptaal die de hoge prestaties en het extreme
aerodynamische rendement, de belangrijkste
kenmerken van elke Ferrari, op een aansprekende
manier onderstreept. Welbeschouwd is het de
meest aerodynamisch efficiënte serieproductie
middenmotor berlinetta in de historie van ons merk.
Bij deze opvolger van de 488 GTB zijn er over de
gehele linie aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd,
gericht op een nog betere controle op de grens
van het mogelijke én op een groter comfort. De
motor levert 50 pk meer dan in de 488 GTB, de
auto is 40 kg lichter, hij profiteert van een 10% hoger
aerodynamisch rendement en is uitgerust met de
nieuwste versie van Ferrari’s Side Slip Angle Control.

Designed by the Ferrari Styling Centre, the F8
Tributo is essentially a bridge to a new design
language that will continue to emphasise Ferrari’s
key characteristics of high performance and extreme
aerodynamic efficiency. In fact, the F8 Tributo is the
most aerodynamically efficient series-production
mid-rear-engined berlinetta ever designed.The F8
Tributo replaces the 488 GTB and, in the range, is
the model with the highest performance matched by
the greatest driver involvement. There are significant
improvements across the board aimed at providing
even better control on the limit along with greater
on-board comfort. The F8 Tributo punches out 50
cv more than the 488 GTB, is 40 kg lighter and also
benefits from a 10% improvement in aerodynamic
efficiency along with the latest version of the Side
Slip Angle Control.
Kroymans Bespoke Magazine
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ENGINE

In de autowereld is de FerrariV8 het synoniem voor sportiviteit
en rijplezier, nog extra zelfs als de motor in het midden in een
tweezitter is gemonteerd. Al sinds meer dan veertig jaar weet
Ferrari deze middenmotor configuratie steeds te verbeteren.

In the automotive world, Ferrari’s V8 engine is seen as
the very epitome of sportiness and driving pleasure. This
is particularly the case when it is mid-rear-mounted in a
two-seater. Ferrari has been honing the scope of abilities of
this architecture, which thus delivers unparalleled thrillingly
sporty driving, to perfection for over four decades.

In 1975 maakte ons merk met de 308 GTB, een bron van
inspiratie voor latere modellen, zijn debuut in het segment van tweezits berlinetta’s met 8 cilinders. Dezelfde
V8-opzet werd toegepast voor de eerste Ferrari supercars,
met name de GTO uit 1984 en de F40 uit 1987. Beiden
genieten inmiddels onder liefhebbers een iconische status..

AMSTERDAM
Pedro de Medinalaan 89-91
1086 XP Amsterdam

MOTOR

Dedon
MBARQ collection

In fact, Maranello made its debut in the 8-cylinder
2-seater berlinetta segment in 1975 with the 308 GTB,
a revolutionary car that became a source of inspiration
for subsequent models. The same mid-rear V8 two-seater
architecture was also adopted for Ferrari’s first supercars,
not least the 1984 GTO and 1987 F40, which have achieved
iconic status amongst enthusiasts.

+31 20 697 52 87
dacks.nl
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VOERTUIGDYNAMICA

VEHICLE DYNAMICS

De prestaties liggen nog weer hoger dan die
van de 488 GTB. Dat dankt de F8 Tributo aan
het gestegen vermogen, lagere gewicht en
verbeterde aerodynamica. Die prestaties zijn
bovendien bereikbaar voor meer bestuurders
dankzij voertuigdynamica die rijden op de limiet
gemakkelijker en betrouwbaarder maakt.

Overall performance levels are significantly
higher than those of the 488 GTB, thanks
to the increase in power, weight reduction
and improved aerodynamic coefficient. That
performance is also now accessible to a larger
number of drivers thanks to vehicle dynamics
systems that make driving on the limit an easier
and more confidence-inspiring experience.

Het stuurwiel heeft een kleinere diameter en een
dunnere rand en de auto beschikt over versie 6.1
van het Dynamic Enhancer Plus pakket. Elders in
dit magazine leest u meer over dit pakket.

These include a steering wheel with a rim that
is smaller in diameter with a thinner rim and
the introduction of the new Ferrari Dynamic
Enhancer Plus into the integrated SSC concept.

Kroymans Bespoke Magazine
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AERODYNAMICA

AERODYNAMICS

De F8 Tributo is voorzien van de modernste aerodynamica,
waarbij ontwikkelingen en ervaringen in GT en Challengekampioenschappen werden geïntegreerd.

The F8 Tributo features state-of-the-art aerodynamics,
integrating innovations and expertise developed thanks
to the company’s involvement in the GT and Challenge
championships.

Hij heeft een 10% hoger aerodynamisch rendement dan
de 488 GTB, dankzij een toename van de downforce en
zonder dat dit invloed heeft op de luchtweerstand. Daardoor
kunnen ook minder ervaren bestuurders genieten van
de uitzonderlijke prestaties. Voorbeelden van de nieuwe
voorzieningen zijn de S-Duct aan de voorkant en het blown
spoiler-systeem achter.

The F8 Tributo is 10% more aerodynamically efficient
than the 488 GTB thanks exclusively to an increase in
downforce which does not impact on its drag coefficient.
This means that drivers can exploit to the fullest the
exceptional performance the car unleashes.
It was only through close synergy with the Ferrari Styling
Centre that the strict aerodynamic constraints could be
so flawlessly interpreted and integrated into the car’s
design. A good example is the S-Duct at the front and the
redesigned blown spoiler system at the rear which are
underscored by the car’s clean yet decisive lines.

HUBLOT BOUTIQUE

PC HOOFTSTRAAT 142-F, AMSTERDAM
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De motor levert 50 pk meer dan die in de 488
GTB. Om dat zeer betrouwbaar te kunnen
blijven doen is maximale aandacht besteed aan
een geoptimaliseerde koeling. Dat resulteerde
in een ongeveer 15 graden lagere temperatuur
van de lucht die de motor binnenkomt.
De inrichting van de radiateur aan de voorkant
werd drastisch gewijzigd ten opzichte van die
van de 488 GTB. Deze volgt nu de lay-out van
de 488 Pista.
In de F8 Tributo wordt de lucht afgebogen
naar de achterkant van de auto, om via de
onderkant als warme lucht te kanaliseren.
Thermische interactie met de luchtstromen
binnen de wielkast zijn zoveel mogelijk beperkt.
In absolute cijfers is de thermische prestatie met
10% verbeterd. Dat werd onder andere mogelijk
gemaakt door wijzigingen aan de achterkant. De
dynamische motorluchtinlaten werden verplaatst
van beide zijkanten (zoals op de 488 GTB) naar
de weerszijden van de spoiler.
Daardoor kwam er meer ruimte vrij voor
de genoemde grotere intercooler. De
luchtinlaat hiervoor wordt gedomineerd
door een vleugelprofiel dat zoveel mogelijk
lucht transporteert. Alle maatregelen
en voorzieningen leidden tot een even
indrukwekkend als inspirerend resultaat; de
Ferrari F8 Tributo is in alle opzichten een
grensverleggende auto.

The Ferrari V8 turbo punches out 50 cv
more than the 488 GTB. To cope with the
increased cooling requirements and to
guarantee maximum performance under
any driving conditions.
The significant increase in the engine power
was achieved thanks, in part, to a reduction
in the temperature of the air entering the
plenum (around 15 degrees lower than the
488 GTB) as a result of improved cooling
flow management.
The front radiator layout was completely
changed from that of the 488 GTB to the
layout already tested on the track on the 488
Challenge and then adopted on the 488 Pista.
In the F8 Tributo, in fact, the radiating masses
are angled towards the rear of the car to use
the underbody to channel hot air and thus
minimise thermal interaction with the flows
inside the wheelarches. In absolute terms, there
is a 10% improvement in thermal performance
over the 488 GTB.
A further improvement was made possible
by the modifications to the rear of the car
moving the dynamic engine air intakes from
the sides (as on the 488 GTB) to either side
of the spoiler. Moving the air intakes from
the sides to the rear also freed up space for
a larger intercooler. Lastly, the air intake for
the intercooler is dominated by a wing profile
designed to create an area of suction in the
upper part of the channel, which helps direct as
much air as possible towards the radiating mass.
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The Piet Boon GIJS daybed and sun
lounger combine luxury comfort with
modern design to enhance an
outdoor living experience.

This bespoke Piet Boon bathroom,
including Piet Boon by Cocoon
taps, features a type of marble
inspired by the Caribbean.
With its deep seating and modular
elements, this DIEKE sofa lends a
relaxed elegance to the beach house
interior.

The functionality, esthetics
and individualitity
of Studio Piet Boon
Studio Piet Boon is een multidisciplinaire designstudio en werkt
wereldwijd aan uiteenlopende projecten.Van beachvilla tot
bedrijfskantoor, het zijn totaalconcepten waarbij functionaliteit,
esthetiek en individualiteit hoog in het vaandel staan.

Studio Piet Boon is a multidisciplinary design studio and
works on a variety of projects worldwide. From beach villa to
corporate office, they are total concepts in which functionality,
beauty and individuality are of paramount importance.

Wat begon als een klein bedrijf is inmiddels uitgegroeid
tot een internationaal opererende designstudio met een
indrukwekkend portfolio van particuliere en corporate
klanten. Aan de rand van Amsterdam, in Oostzaan,
huist het Studio Piet Boon hoofdkantoor en de drie
showrooms. Het team creëert tijdloze en met awards
bekroonde projecten en producten voor hospitality,
corporate en residentieel gebruik.

What started as a small design company has now grown
into an internationally operating design studio with an
impressive portfolio of private and corporate clients.
On the outskirts of Amsterdam, in Oostzaan, Studio Piet
Boon’s head office and three showrooms are located.
The multidisciplinary team creates impressive and award
winning projects and products for hospitality, corporate
and residential use.

Studio Piet Boon is gespecialiseerd in het combineren
van exterieur en interieur, styling en productontwerp.
Elk ontwerp is uniek, net als ieder gezin of bedrijf. Zo
moet elke designkeuze iets toevoegen aan de ruimte
waar het ontwerp zich ontvouwt. Deze filosofie is tevens
doorgevoerd in het design van de Piet Boon collecties. De
reeks aan diverse producten, uiteenlopend van meubels
en accessoires tot badkamers en keukens zijn ontworpen
met de gebruiker in gedachten en bieden gemak zonder
afbreuk te doen aan het ontwerp.

Studio Piet Boon specialises in combining exterior and
interior, styling and product design. Each design is unique,
just like every family or household. So every decision has
to add something to the space where the design unfolds.
This philosophy is also reflected in the design of the Piet
Boon collections. The range of various products, from
furniture and accessories to bathrooms and kitchens are
designed with the user in mind and offer convenience
without detracting from the design.

Ervaar zelf de verschillende collecties in de Piet Boon
showrooms of kijk op pietboon.com voor meer informatie.

Experience the different collections in the Piet Boon
showrooms or visit pietboon.com for more information.

© Photographs - Richard Powers

This beach villa is a hidden sanctuary for its owners

FERRARI 812 GTS: DE TERUGKEER VAN DE V12 SPIDER
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Op de kop af 50 jaar nadat de laatste Ferrari spider met een voorin geplaatste
V12 werd geïntroduceerd, markeert de 812 GTS de triomfantelijke terugkeer
van een modeltype dat een cruciale rol speelde in het bestaan van ons merk.
De geschiedenis van de Ferrari V12 spider kent veel iconische
modellen. Zij begint met de 166 MM uit 1948, een volbloed
wedstrijd-GT en winnaar van de twee meest prestigieuze
enduranceraces die de wereld in 1949 kende: de Mille Miglia
en de 24 uur van Le Mans. De laatste in de lange reeks was
de 365 GTS4 uit 1969. Die is meer bekend als Daytona Spider
vanwege de legendarische zege van Ferrari tijdens de 24 uur
van Daytona, toen twee 330 P4’s van het fabrieksteam en de
412 P van het North America Racing Team tegelijk over de
finish kwamen en de drie topposities innamen.
Sindsdien werd een voorin geplaatste V12 niet meer door
Ferrari toegepast in serieproductie. Wel werden er vier speciale
Limited Editions gelanceerd: de 550 Barchetta Pininfarina in
2000, de Superamerica in 2005, de SA Aperta in 2010 en de
F60 America, waarvan er 10 zijn gebouwd om de zestigste
verjaardag van Ferrari op de Amerikaanse markt in 2014 te
vieren. Maar nu is er dan de 812 GTS!
Net als zijn historische voorgangers vormt deze 812 GTS een
nieuwe benchmark op het gebied van prestaties en exclusiviteit.
Door de 800 pk sterke V12 is het niet alleen de krachtigste
in serie geproduceerde spider op de markt, maar ook de
meest veelzijdige. Dat dankt hij onder meer aan de inklapbare
hardtop, uniek in dit segment, waarmee bovendien een grotere
kofferbakruimte werd gecreëerd.

The Ferrari V12 spider story features many iconic models and
began in 1948 with the 166 MM, an authentic thoroughbred
competition GT that won the two most prestigious endurance
races in the world in 1949: the Mille Miglia and the 24 Hours
of Le Mans.
The last in that long lineage was the 1969 365 GTS4, also
known as the Daytona Spider because of Ferrari’s legendary
victory in the 1967 24 Hours of Daytona when two works
330 P4s and the NART-entered 412 P took the chequered flag
side-by-side to occupy the top three places.
The front-mounted V12 architecture has not been used in a
Ferrari series-production spider since the 365 GTS4. That said,
four special series limited editions have been launched: the
550 Barchetta Pininfarina in 2000, the Superamerica in 2005,
the SA Aperta in 2010 and, most recently, the F60 America of
which just 10 were built to celebrate Ferrari’s 60th year on the
American market in 2014.
Like its historic predecessors, the 812 GTS sets a new
benchmark in terms of performance and exclusivity. Sporting
Ferrari’s majestic 800 cv V12, it is not merely the most powerful
production spider on the market, but also the most versatile,
thanks to its retractable hard top, a unique feature in this
segment which also guarantees a larger boot capacity.
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Deze inklapbare hardtop (RHT), die bij snelheden tot 45
km/u in slechts 14 seconden opent, heeft geen invloed op de
interieurafmetingen, waardoor je volop geniet van een ruime
cockpit. De elektrische achterruit fungeert ook als windscherm.
Hierdoor kan de auto goed worden gebruikt met de kap open.
Bij gesloten kap kan de achterruit geopend worden, waardoor.

MOTOR
De 812 GTS deelt als Spider-versie van de 812 Superfast
daarmee zowel de specificaties als de prestaties. Dat geldt
met name voor de even prachtige als krachtige V12 die met
zijn vermogen van liefst 800 pk bij 8.500 tpm de krachtigste
motor in zijn klasse is. In combinatie met het koppel van 718
Nm garandeert dat een indrukwekkende acceleratie, die vrijwel
gelijk is aan die van de 812 Superfast. De toerentalbegrenzer
grijpt pas in bij 8.900 tpm, waardoor er super sportief kan
worden gereden. Dit prestatieniveau is deels bereikt door het
optimaliseren van het motorontwerp en deels door innovaties
zoals directe injectie met 350 bar en een besturingssysteem
voor de inlaatkanalen met variabele geometrie, dat kon worden
ontwikkeld dankzij de ervaringen met natuurlijk aangezogen
F1-motoren. De cilinderinhoud steeg van 6,2 naar 6,5 liter om
ook bij lage toerentallen een uitstekende gasrespons te kunnen
bieden.
Het hogedrukinjectiesysteem verbetert de verneveling van de
ingespoten brandstof, waardoor de hoeveelheid uitgestoten
roetdeeltjes bij het opwarmen van de katalysator drastisch wordt
verminderd. De combinatie daarvan met een benzinedeeltjesfilter
(GPF) en van een Stop&Start On the Move-systeem dat de
motor stopt en opnieuw start als de auto nog in beweging is,
leidt ertoe dat de motor aan alle emissienormen voldoet.
Er is ook extra aandacht besteed aan het kalibreren van
de Manettino-instellingen om de sensatie van het enorme
vermogen te vergroten. Als bestuurder kun je dankzij de soepele,
progressieve vermogensafgifte het enorme koppel bij alle
toerentallen gemakkelijk en vol vertrouwen doseren. Maar liefst
80% van dat maximale koppel is al beschikbaar bij slechts 3.500
tpm, waardoor zowel de flexibiliteit als de gasrespons bij lagere
toerentallen optimaal is. De vermogensafgifte blijft stijgen tot
het maximale toerental van 8.900 tpm en de snelheid waarmee
dankzij de lage massatraagheid het motortoerental oploopt, is
ronduit sensationeel.
De automatische versnellingsbak met dubbele koppeling
maakt de auto nog indrukwekkender. Wanneer het Manettino
sportiever is ingesteld, wordt voor een optimale rijervaring zowel
de op- als terugschakelduur aanzienlijk verkort. In combinatie
met aangepaste overbrengingsverhoudingen zorgt dit ervoor
dat de inzittenden meteen de sublieme gasrespons van de auto
ervaren. Het uitlaatsysteem accentueert het sportieve karakter
van de auto, zeker als je met het dak omlaag rijdt. Dit is de
optimale kippenvelauto, met een vol V12-geluid in de cabine bij
alle snelheden en rijstijlen.

The retractable hard top (RHT), which opens in just 14 seconds
at speeds of up to 45 km/h, does not impinge upon the interior
dimensions, thus maintaining the donor car’s roomy cockpit. The
electric rear screen, which acts as a wind-stop, makes the car truly
useable with the top down while, with the top up, it can be left
open to allow occupants to continue to luxuriate in the naturallyaspirated V12’s unique soundtrack.

ENGINE
The 812 GTS is the spider version of the 812 Superfast, from which
it takes both its specifications and performance, most notably the
power unit which, thanks to its ability to unleash a massive 800
cv at 8500 rpm, is the most powerful engine in its class. 718 Nm
of torque guarantees impressive acceleration virtually on a par
with that of the 812 Superfast while the heady 8900 rpm rev limit
means that sporty driving is undiminished. As on the 812 Superfast,
these performance levels were achieved in part by optimising the
engine design and in part by innovations, such as the use of a
350 bar direct injection system, and the control system for the
variable geometry inlet tracts, developed on naturally-aspirated
F1 engines. These systems allowed the increase in displacement
from 6.2 to 6.5 litres to be exploited to maximise power output
whilst retaining excellent pick-up even at low revs.
The high pressure injection system also improves nebulisation
of the injected fuel thus dramatically reducing the amount of
particulates emitted when the catalytic converter is warming up,
and the fitment of a Gasoline Particulate Filter (GPF) together
with the Stop&Start On the Move strategy, which cuts and restart
the engine while the car is on the move, ensures the engine
complies with all emissions regulations.
Particular attention was also paid to calibrating the Manettino
settings to enhance the engine’s potential and the sensation of
extreme power delivered by the car. That said, the driver will
always be able to easily and confidently dose the massive torque
available with the accelerator pedal, thanks to smooth, progressive
power delivery at all engine speeds.
A significant 80% of maximum torque is available at just 3500 rpm,
improving both flexibility and pick-up at lower revs. The shape
of the power curve, which rises constantly all the way to the
maximum revs of 8500 rpm, and the rapidity with which engine
speed increases, thanks to low inertia, give occupants the feeling
of boundless power and acceleration.
The dual-clutch transmission’s gear-shift strategies enhance
the car’s sportiness. When the Manettino is in sportier settings,
both up- and down-shift times have been significantly cut and
the transition time has been optimised to enhance the driver
experience. Combined with the shortened gear ratios, these
modifications, mean that occupants will instantly feel that the car’s
response to the throttle.The geometry of the exhaust system was
evolved to increase and balance the sound from the engine and
tailpipes, with the aim of accentuating the car’s extremely sporty
character with the roof down.
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Villa Mila

Ref CA6-1119 listed at 7,950,000€

Mougins - French Riviera

Luxury is an Art

ONTWERP

DESIGN

De 812 GTS is ontworpen door het Ferrari Styling Centre. Hij biedt
de ideale combinatie van sportiviteit en elegantie. Van opzij gezien
heeft de auto een gestroomlijnd fastbackontwerp dat refereert aan
de glorieuze 365 GTB4 (Daytona) uit 1968.

Designed by the Ferrari Styling Centre and based on the
812 Superfast, the 812 GTS echoes the formal language and
proportions of Ferrari’s front-engined V12 From the side view
the 812 GTS has a fastback sleekness: a two-box design with
a high tail reminiscent of the glorious 365 GTB4 (Daytona) of
1968.

De vormgeving van de flanken levert visueel een kortere achterkant
op en de wielkasten ogen indrukwekkend gespierd. Voor de
Spider is de gehele achterzijde van de auto - dak, tonneauhoes en
bagageruimte - opnieuw ontworpen. Bij geopend dak verdwijnen
de dakpanelen onder de tonneau-afdekking. Stilistisch gezien
verloor de achterste wielkast de kenmerkende aerodynamische
bypass van de 812 Superfast.
Dit wordt gecompenseerd door de nieuwe achterste diffusor. De
812 GTS heeft bovendien specifiek voor dit model ontworpen
gesmede lichtmetalenvelgen. Er is keus uit drie uitvoeringen:
diamantafwerking, vloeibaar zilver en Grigio Scuro.

74 Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 92 12 88
www.cotedazur-sothebysrealty.com

The draped design of the flanks visually shortens the tail and
is characterised by sharply slanted crease lines and impressively
muscular wheelarches that imbue it with the power and
aggression warranted by its imposing V12.
On the spider version of the 812 Superfast, the entire rear of the
car - roof, tonneau cover and luggage compartment - has been
redesigned. The buttresses were designed to visually embody a
sense of forward thrust and lend the side windows a signature
look that would set the spider apart from the berlinetta.
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VOOR EXCLUSIEF WONEN
METROPOOL REGIO AMSTERDAM

AERODYNAMICA

Sophialaan 31
Amsterdam
Op topniveau gerenoveerde villa aan de Sophialaan in Oud-Zuid met onder meer vijf slaapkamers, vier badkamers, kantoorruimte, een lift, zes balkons, achtertuin op het zuiden van
ca. 90 m2 met zij-ingang. Wellness met inpandig binnenzwembad en sauna. Het imposante
hoekpand ligt in een rustige en groene woonomgeving, recht tegenover de meest zuidelijke
vijver van het Vondelpark. Vanuit alle vertrekken aan de voorzijde van de villa geniet u van
een geweldig uitzicht over de waterpartij en de fraaie villa’s op de oevers. Een fantastisch huis
voor mensen die veel ruimte en een luxueus wooncomfort wensen en door de aanwezigheid
van een lift, bovendien levensduurbestendig.
U betreedt het pand via een representatieve
entree op de begane grond, met trappenhuis en
de lift, waarmee alle verdiepingen (behalve de
zolderverdieping) te bereiken zijn. Rechts van de
entree bevindt zich de luxueuze woonkeuken,
uitgevoerd met twee eilanden, ‘marmeren’
bladen en een plafondhoog wandmeubel waarin alle denkbare apparatuur is opgenomen.
Aan de achterzijde zijn openslaande stalen
deuren naar de onder architectuur aangelegde
tuin met teakhouten terrassen, een overdekte
tuinkamer en een schuur. De gehele achtergevel

is vernieuwd en voorzien van balkons op de
eerste, tweede en derde verdieping.
De eerste verdieping bevat de living met twee
zithoeken, de eetkamer/dining voorzien van
haard en een groot terras op het zuiden en de
aparte televisie/multimedia kamer. Op de tweede
verdieping bevinden zich de master bedroom
met kleedkamer, zitkamer, balkon en luxe badkamer. Op de derde verdieping zijn drie slaapkamers en twee badkamers. De vierde verdieping
is één grote ruimte met vensters rondom en is
voorzien van een uniek ‘cabriodak’ dat door een

druk op de knop kan worden geopend waardoor
een multifunctionele ruimte ontstaat voor fitness,
yoga, een atelier of kantoor.
In het souterrain begint u de dag met een duik in
uw eigen zwembad met jet stream. Tevens zijn hier
een sauna met douche- en toiletruimte en een
gastenslaapkamer met badkamer.
Algemeen
• Woonoppervlakte ca. 430 m2
• Gelegen op eigen grond
• Voorzien van een nieuwe fundering
• Alle slaapvertrekken alsmede de 4e verdieping
zijn voorzien van airconditioning
• Het pand heeft een Energielabel “A” gekregen,
het achterdak is voorzien van zonnepanelen
• De badkamers zijn ontworpen in samenwerking
met DIS Studio
Vraagprijs: € 6.900.000,- k.k.

Bij de ontwikkeling van de 812 GTS stond voorop dat deze even
goed zou moeten rijden als de Berlinetta-versie. We mogen wel
stellen dat dit gelukt is. De 812 GTS stuurt ronduit indrukwekkend.
Aerodynamisch gezien stelde de 812 GTS de Ferrari-ontwerpers
wel voor twee belangrijke uitdagingen: hoe kunnen we met het
dak omhoog dezelfde prestaties garanderen als de coupé-versie en
tegelijkertijd zorgen voor maximaal passagierscomfort met het dak
naar beneden?
De inklapbare hardtop en de opbergruimte hiervoor maakten
uiteraard een aanpassing van de achterkant van de auto nodig. Door
de zorgvuldige vormgeving van de tonneau-afdekkingsvlakken en de
integratie van een driedubbele vleugel in de achterste diffusor lukte
het de aerodynamici om de auto voldoende downforce te geven. De
luchtweerstand werd verminderd door via de luchtroosters op de
achterste flanken overtollige drukopbouw efficiënt uit de wielkast te
laten stromen.Veel aandacht werd ook besteed aan optimalisatie van
het comfort bij rijden met het dak omlaag. Daarbij ging het zowel om
het zoveel mogelijk beperken van de turbulentie in de cabine als van
windgeruis, zodat de inzittenden ook bij hoge snelheden met elkaar
kunnen praten.
Net als bij de LaFerrari Aperta produceren twee kleine L-vormige
flappen op de bovenste hoeken van de voorruit een geconcentreerde
werveling die overmatige druk achter het hoofd van de inzittenden
voorkomt. Er werd onder meer ook een aerodynamische doorgang
gecreëerd in de bekleding van de steunen die de stoelen omlijsten.
Over aandacht voor details gesproken!

When the top is dropped, the roof panels disappear beneath
the aforementioned tonneau cover. The new 812 GTS also
features a new, highly sculptural and model-specific multispoke forged wheel. A choice of three versions will be offered:
diamond-finish, liquid silver and Grigio Scuro.

AERODYNAMICS
Aerodynamically, the 812 GTS posed two main challenges for
the Ferrari designers: how to guarantee the same performance
as the coupé version with the top up and, at the same time,
ensure maximum passenger comfort with the roof down.
In terms of pure aerodynamic performance, the retractable
hard top and its stowage compartment required that the rear
of the car be modified. Thanks to meticulous resculpting of the
tonneau cover surfaces and, most importantly, the integration of a
triplane wing into rear diffuser to create efficient suction (and thus
downforce) from the underbody, the aerodynamicists were able
to compensate for the downforce lost by the removal of the 812
Superfast’s rear wheelarch by-pass duct, the air intake of which was
behind the quarterlight. Drag, on the other hand, was cut by using
the air vents on top of the rear flank to efficiently channel excess
pressure build-up out of the wheel well. Meticulously detailed
work went into guaranteeing an excellent standard of comfort
on-board with the top down.There was huge focus on minimising
both turbulence inside the cabin and aerodynamic noise to ensure
occupants could converse undisturbed even at high speeds.
As with the LaFerrari Aperta, two small L-shaped flaps on
the upper corners of the windscreen generate a coherent
concentrated vortex that creates outwash in the velocity field
immediately above the rear screen, thereby avoiding excess
pressure behind the occupants’ heads.

DE LAIRESSESTRAAT 16 | AMSTERDAMZUID | T +31 020 676 66 33 | INFOHEULEMAKELAARS.NL
FREDERIKSPARK 1 | HAARLEM | T +31 023  737 04 68 | HAARLEMHEULEMAKELAARS.NL
KIJK OP HEULEMAKELAARS.NL VOOR ONS COMPLETE AANBOD
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7 JAAR ONDERHOUD

7 YEARS MAINTENANCE

Ferrari’s hoge kwaliteitsnormen en focus op service aan de
klant liggen ten grondslag aan het uitgebreide zevenjarige
onderhoudsprogramma dat ook voor de 812 GTS wordt
aangeboden. Het programma omvat alle periodieke onderhoud
gedurende deze eerste zeven jaren. De exclusieve service geeft
klanten de zekerheid dat hun auto door de jaren heen optimaal
presteert en veilig is. Ook mensen die een gebruikte Ferrari
aanschaffen kunnen er gebruik van maken.

Ferrari’s unparalleled quality standards and increasing focus on
client service underpin the extended seven-year maintenance
programme offered with the 812 GTS. Available across the entire
Ferrari range, the programme covers all regular maintenance for
the first seven years of the car’s life. This scheduled maintenance
is an exclusive service that allows clients the certainty that their
car is being kept at peak performance and safety over the years.
This very special service is also available to owners buying preowned Ferraris.

Het Genuine Maintenance Programme omvat onder andere
het periodiek onderhoud (met intervallen van 20.000 km of
één keer per jaar zonder kilometerbeperking), toepassing van
originele reserveonderdelen en nauwgezette controles door
medewerkers die in het Ferrari Training Center in Maranello
zijn opgeleid en die werken met de modernste diagnosetools.
De service is wereldwijd beschikbaar bij alle dealers binnen het
officiële dealernetwerk. Topservice voor een topauto!

Regular maintenance (at intervals of either 20,000 km or once a
year with no mileage restrictions), original spares and meticulous
checks by staff trained directly at the Ferrari Training Centre in
Maranello using the most modern diagnostic tools are just some
of the advantages of the Genuine Maintenance Programme.
The service is available on all markets worldwide and from all
Dealerships on the Official Dealership Network.
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Welcome in
More than 3.800 premium apartments and
studios in a unique city park. Top architects
create an urban area of unprecedented allure
in the Metropolitan Region Amsterdam.

Hyde Park
Subscribe now
hydeparkishere.com

Avondje uit
in eigen huis.

Geregisseerde
perfectie.
✔

Ontwerp (in CAD of 3D CAD) van
wanden, plafonds en stoelen tot in het
allerkleinste detail.

✔

Ontwerp van de volledige akoestiek.

✔

Ontwerp van geavanceerd lichtplan.

✔

Selectie van het beste luidsprekersys-
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Dagen worden korter en frisser. Tijd voor

Lounge Home Cinema: een thuisbioscoop

Professionele Cinema: jouw eigen Home

heerlijk ‘cocoonen’. En dat lukt natuurlijk het

en loungeplek in één, waarbij je verzekerd

Theatre. De ruimte, inrichting, akoestiek,

teem en dat vervolgens ook minutieus

beste in je eigen professionele thuisbioscoop!
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Home Cinema. Maar ook akoestische mate-

Living Home Cinema: de perfecte integratie
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doorslaggevende rol. De Opera Domotica

staande woon/leefruimte. Alle techniek is

Lijkt jou dit ook wel wat? Maak dan snel

Anders dan anderen. Wij maken jouw

heeft al twintig jaar ervaring in deze branche.

netjes weggewerkt. Het gebruik van akoesti-

een vrijblijvende afspraak. We laten je

droom echt waar. Het is geen loze kreet.
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sche materialen zorgt voor het beste geluid
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FERRARI PORTOFINO M:
een herontdekking

Voor het eerst in de meer dan 70-jarige geschiedenis
van Ferrari werd met de Ferrari Portofino M, de
evolutie van de 2+ GT Spider, een nieuw model
volledig online geïntroduceerd. In de weken die aan de
onthulling voorafgingen ontvingen relaties een reeks
nieuwsbrieven, waarna zij toegang kregen tot een
platform met exclusieve video’s die het concept achter
de auto, de restyling en de belangrijkste technische
hoogstandjes illustreerden. Een weliswaar door de
omstandigheden afgedwongen maar ook eigentijdse
presentatie van een fascinerende auto!

The Ferrari Portofino M, the evolution of the
Prancing Horse’s 2+ GT spider, the Ferrari Portofino,
was unveiled today. In a move unprecedented in the
Maranello marque’s 70-year-plus history, the new car’s
premiere took place entirely online. The build-up to
the unveiling included the sending out of a series of
newsletters to clients over recent weeks at the end of
which they were given access to a platform containing
exclusive videos illustrating the concept behind the car,
its restyling and main technical contents.
Kroymans Bespoke Magazine
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UNIEKE
INTERIEURS
OP MAAT

W

ie het kleurrijke
werk van interieur
designer Ingrid
van der Veen ziet weet het
meteen: dit is uniek.
Met meer dan vijfentwintig
jaar ervaring in het
creëren van bijzondere
belevingswerelden is Ingrid
de spil van haar succesvolle
interieur design studio. Ze
groeide uit tot preferred
supplier van exclusieve, op
maat gemaakte interieurs.

“Al zo lang ik mij kan herinneren ben ik
gefascineerd door kleur”, vertelt Ingrid.
Met een achtergrond als set designer
in de filmindustrie ontwerpt de
veelzijdige designer spraakmakende
interieurs voor hotels, restaurants,
kantoren, winkels en particuliere
woningen in het hoge segment.
Haar werk kenmerkt zich door originele
kleurenpaletten, op maat ontworpen
interieuritems en bijzondere materialen
die samen rust uitstralen. ”In elk project
vertel ik een verhaal. Zo ontstaat er een
spannend en persoonlijk interieur vol
beleving.”

“

Ik weet dat Nederlanders het vaak
niet aandurven om te spelen met
kleuren en patronen. Ze kiezen
voor het veilige wit en denken dat
een interieur daar rustig van wordt.
Maar wit maakt het juist onrustig,
kil en creëert geen spanning en
diepte. Ik haal mensen graag
liefdevol uit hun comfortzone. Altijd
als ik laat zien wat er gebeurt als
je een wit interieur transformeert
naar een ruimte met kleur, is de
verrassing enorm. Meestal zijn mijn
opdrachtgevers daarna overtuigd
en laten ze kleur toe in hun woonen werkomgeving”, lacht ze. “ Ik
vind het belangrijk dat een interieur
één geheel vormt. Het zoeken naar
de juiste balans staat voorop omdat
die er voor zorgt dat je je fijn voelt
in een ruimte. Naast esthetiek en
beleving kijken we uiteraard ook
goed naar alle praktische zaken.

De Librije

Foto: Jaro van Meerten

Foto: Peter Baas

“

Foto: Sharon Evers

Zowel in binnen-als buitenland wordt
Ingrid veel gevraagd om klanten te helpen
die op zoek zijn naar een uniek interieur.
Ook Jonnie en Thérèse Boer zochten
contact met de eigenzinnige designer.
Het beroemdste horeca-echtpaar van
Nederland vroeg Ingrid mee te denken
over hun Librije’s Hotel vanwege haar
unieke handtekening. Het vormde de start
voor een compleet nieuw interieurplan,
waarbij alle hotelkamers één voor één

door Ingrid werden getransformeerd.
Thérèse: “Vanaf de start van onze
samenwerking vertrouwden we volledig
op haar keuzes. Ingrid kiest voor kleur,
diversiteit, mooie functionele materialen
en organische elementen. Ze heeft een
geheel eigen stijl die perfect bij ons past.
Door de goede gesprekken die wij vooraf
met haar hadden, wist Ingrid precies wat
onze wensen waren. Dat heeft ze heel
goed vertaald. Wij zijn ontzettend blij met
het resultaat want het is precies geworden
zoals wij het voor ogen hadden.”
Persoonlijke totaalaanpak
Ingrid heeft een Boutique Studio en
hecht grote waarde aan een warm en
persoonlijk contact. “Wij gaan niet voor
kwantiteit maar voor kwaliteit en werken
tijdens het hele traject tot in detail aan
onze projecten. Hierdoor begrijpen we
onze klanten door en door en luisteren we
uitgebreid naar hun wensen. We zien vaak
dat mensen door de hoeveelheid aan
mogelijkheden door de bomen het bos
niet meer zien. We zijn dan als een gids
voor ze en regelen na de ontwerpfase
met veel plezier en toewijding ook
de rest van het proces. Op die manier
worden opdrachtgevers echt compleet
ontzorgd. Wij zijn er voor ze van ontwerp
tot oplevering.”

De Portofino M is de eerste Ferrari die werd gepresenteerd
tijdens de tijdelijke sluiting van het bedrijf door de Covid19-crisis. Feitelijk werd het model zo het symbool van een
herontdekking.
De ‘M’ in de naam staat voor ‘Modificata’, die in de Ferrarinomenclatuur verwijst naar auto’s die een ontwikkeling
hebben doorgemaakt waardoor hun prestaties aanzienlijk
zijn verbeterd. En dat is hier zeker het geval.
Deze evolutie van de Ferrari Portofino valt op door veel
technische innovatie, zoals de vernieuwde aandrijflijn, een
nieuwe achttrapsversnellingsbak en een Manettino met vijf
modi, inclusief een wedstrijdmodus. Hij is nog sportiever
dan zijn voorganger, heeft 600 pk, een superieure besturing
en biedt meer comfort dankzij nieuwe opties als ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems) en stoelen met
ventilatie en verwarming.

The Portofino M is the first Ferrari to be presented
in the wake of the company’s temporary closure
due to the Covid-19 crisis, making it the symbol of a
voyage of rediscovery. In fact, the ‘M’ in its moniker
stands for ‘Modificata’, which in Ferrari nomenclature
refers to cars that have undergone an evolution that
has significantly boosted their performance.
There is no shortage of technical innovation in the
stunning new evolution of the Ferrari Portofino,
the most notable being its redesigned powertrain, a
brand-new eight-speed gearbox and the five-position
Manettino that includes a Race mode, an absolute
first for a Maranello GT spider. As a consequence
of these and many other new features, the Portofino
M guarantees an unprecedented combination of
authentic GT performance, driving pleasure, agility
and exceptional versatility in everyday driving
contexts.
Sportier in character than its predecessor, it also
delivers superior handling whilst not only maintaining
but enhancing on-board comfort, courtesy of specific
new optional features, such as ADAS, and ventilated
and heated seats.

T +31 (0)6 12 72 96 92 | info@ingridvanderveen.com | www.ingridvanderveen.com
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Vermogen is persoonlijk.
Onze oplossingen dus ook.

Providence Capital N.V.
Meerweg 7, 1405 BA Bussum
T 035-6926750
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact
opnemen met Nienke Bollen (06-21392076) of
Maartje van Casteren (06-17546212)
www.providencecapital.eu
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BIJZONDERE HUIZEN
VOOR
BIJZONDERE MENSEN

Maar de Portofino M behield ook alle goede
karaktereigenschappen van de Ferrari Portofino
en is de enige auto op de markt die met gesloten
dak een echte coupé kan worden genoemd en met
het dak open een volbloed spider. Dit is te danken
aan de inklapbare hardtop (RHT). Kom proefrijden
en laat u vervoeren door deze wonderschone
Ferrari met z’n aansprekende naam.

EXPERTS IN EXCLUSIEF WONEN; GEBUNDELDE MARKETING MET WERELDWIJD BEREIK
ABCOUDE/VECHTSTREEK: RAAD-HUIS MAKELAARDIJ | AERDENHOUT/BLOEMENDAAL: STRUMPHLER MAKELAARS | ALMERE: UNIQUESTATE | AMSTERDAM: HEEREN MAKELAARS | EEFJE VOOGD
MAKELAARDIJ | TER HAAR MAKELAARS | APELDOORN/BEEKBERGEN: LANDHEEREN MAKELAARDIJ | BERGEN/ALKMAAR: CROON MAKELAARS | BLARICUM/LAREN: ART OF LIVING BY MARQUIETTE
| BREDA: STORIMANS EN PARTNERS | BREUKELEN: GERWIG MAKELAARDIJ | DE LANGSTRAAT: VAN DE ZANDE MAKELAARDIJ | DELFT: VAN DAAL MAKELAARDIJ | DEN HAAG: BEEUWKES
MAKELAARDIJ | NELISSE MAKELAARSGROEP | EINDHOVEN: SAULT LUXURY REAL ESTATE | FRIESLAND: POPMA MAKELAARS | HILVERSUM/LOOSDRECHT: ID WONINGMAKELAARS | LEIDEN: GRAAL
MAKELAARDIJ | LISSE/HILLEGOM/WARMOND: WILBRINK & VD VLUGT MAKELAARS | LOCHEM: MAKKINGA DE HAAN SCHIPPERS MAKELAARS | MIJDRECHT/VINKEVEEN: KORVER MAKELAARS |
NAARDEN/BUSSUM: LIESBETH AMENT MAKELAARS | REEUWIJK/GOUDA: DUPREE MAKELAARS | RIVIERENLAND: BIJZONDER WONEN MAKELAARDIJ | ROTTERDAM: J.J. VAN OOSTEN MAKELAARDIJ
| TWENTE/OLDENZAAL: KOCKVANBENTHEM MAKELAARS | UTRECHT: BRECHEISEN MAKELAARS | PAUL DIJKSTRA MAKELAARS | ZEEWOLDE: MAKELAARSCHAP | ZEIST/BILTHOVEN: BURGERSDIJK
MAKELAARS | BARCELONA: WERELOCATEBCN | NORA MARTI LUXURY APARTMENTS | ÁTICO Y TERRAZAS | COSTA BLANCA: VOSSEN CASAS | COSTA CALIDA: PUURSPANJE | MALAGA: ELFIKE |
MARBELLA: MEGENS REAL ESTATE | MALLORCA: MALLORCA GOLD | ALGARVE: O&O LUXURY REAL ESTATE | WARATAH PROPERTIES | MAURITIUS: 2FUTURES | IBIZA: ROYAL ESTATES IBIZA |
NOORD/MIDDEN ITALIË: ITALIACASA

The Ferrari Portofino M thus retains the Ferrari
Portofino’s twin soul and is the only car on the market
that can rightfully be described as an authentic coupé
with its top closed and a genuine spider when it is open.
This is thanks, of course, to the Retractable Hard Top
(RHT), the signature feature of all the Prancing Horse’s
convertibles.

WWW.BAERZ.COM
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KEUKENS BADKAMERS TEGELS & MOZAIEK

Zandstraat 31a
5271 TH Den Dungen
T. + 31 (0)73 - 5941427

info@vanboven.nl

vanboven.nl

Panigale V2

Ducati Amsterdam is situated in an impressive
building in our capital. The building represents the
appearance of the iconic brand Ducati in every way.
The Ducati Amsterdam team have many years of
experience, being a Ducati dealer since 2006. In
our large 400+ m2 showroom you will find not only
the range of Ducati motorbikes but also a variety of
personal protective equipment and accessories. In
our 6 station workshop our very experienced team
of mechanics meticulously carry out maintenance
and repairs on your Ducati.

XDiavel S

Nieuwe showroom
Ducati Amsterdam geopend
Ducati Amsterdam is gevestigd in een
imposant en representatief gebouw, passend
bij de uitstraling van het iconische merk
Ducati. Het team van Ducati Amsterdam
vertegenwoordigt het merk sinds 2006 met
veel passie en ervaring. Alles wat Ducati te
bieden heeft op het gebied van motoren,
kleding, apparel en accessoires is te vinden
in de ruim 400 m2 grote showroom. In
onze ruime werkplaats met 6 werkstations,
onderhouden en repareren onze zeer ervaren
monteurs uw Ducati’s.
Showroom

Panigale V4S

Streetfighter V4S

Hypermotard 950

Ducati Amsterdam
Jarmuiden 10
1046 AD Amsterdam
www.ducatiamsterdam.nl

FERRARI ROMA:
LA NUOVA DOLCE VITA KRIJGT VORM

Een select aantal automedia werd afgelopen voorjaar
uitgenodigd om de nieuwe Ferrari Roma in Italië te
komen ervaren. Via een innovatieve campagne op
social media werden vervolgens aan het publiek alle
bijzonderheden van de auto onthuld. Binnen het
concept van La Nuova Dolce Vita kreeg de Roma een
hoofdrol in een speciale shoot op iconische locaties in
de Italiaanse hoofdstad.

Further details about the Ferrari Roma have
been revealed during an innovative social media
communication campaign. Exemplifying the concept
of the Nuova Dolce Vita, the car has been the
protagonist of a dedicated shoot in iconic locations
around Italy’s capital city where it has encountered
public and critical claim alike.
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De Ferrari Roma heeft opvallend harmonieuze proporties die
nauw aansluiten bij Ferrari’s Gran Turismo-traditie van auto’s
met de motor voorin. Hij valt onder andere op door een
nieuwe 620 pk sterke aandrijflijn met een achtversnellingsbak,
de Manettino met vijf modi en een ongeëvenaarde vermogengewichtsverhouding.
De motor is voor een optimale gewichtsverdeling zo ver
mogelijk naar achteren geplaatst en wij durven wel te stellen dat
de Roma de krachtigste en leukste V8 2+ met middenmotor in
de geschiedenis van Ferrari is. Met een vormgeving die al even
aansprekend is als het prestatieniveau en dat gecombineerd met
comfort en gebruiksgemak.

The latest coupé from Maranello features harmonious
proportions and elegantly balanced volumes which are
very much in line with Ferrari’s front-engined grand
touring tradition.
These include most notably a new powertrain with 8-speed
gearbox, the introduction of the five-position manettino for
the first time on a Ferrari grand tourer, and a best-in-class
power/weight ratio. All of which make the Ferrari Roma
the most powerful and fun to drive mid-front-engined V8
2+ in Ferrari history. Not forgetting either the fact that
the concept is underpinned by everyday driveability and
superb on-board comfort.
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AANDRIJFLIJN

POWERTRAIN

De 620 pk-motor behoort tot de familie van V8-turbomotoren,
die al vier jaar op een rij is uitgeroepen tot internationale motor
van het jaar. Innovaties op deze versie zijn nieuwe nokprofielen,
een sensor die het aantal omwentelingen van de turbo meet
en de mogelijkheid biedt om het maximale motortoerental
te verhogen, en de introductie van een benzinepartikelfilter
waarmee wordt voldaan aan de strengste emissienorm Euro 6D.

The Ferrari Roma’s 620 cv engine belongs to the V8 turbo family
voted International Engine of the Year for four years in a row.The
main innovations on this version of the Ferrari V8 are new cam
profiles, a speed sensor which measures the turbine revolutions
and allows the maximum revs per minute to be increased by
5,000 rpm, and the introduction of the Gasoline Particulate Filter
to comply with the strictest Euro 6D anti-pollution standards.

De nieuwe achtversnellingsbak met dubbele koppeling is
compacter en 6 kg lichter dan de eerdere zevenversnellingsbak.
Hij zorgt niet alleen voor een lager brandstofverbruik en minder
uitstoot maar schakelt ook sneller en soepeler dankzij olie
met een lage viscositeit. De auto reageert met deze nieuwe
transmissie nog sneller zodra de verkeersdrukte achter je ligt,
maar is ook buitengewoon comfortabel in de stad en bij het
stoppen en optrekken.

The car’s new 8-speed dual-clutch gearbox is more compact and
6 kg lighter than its 7-speed predecessor. As well as reducing fuel
consumption and emissions, shifts are faster and smoother thanks
to the use of low-viscosity oil and a dry sump configuration to
minimise fluid-dynamic efficiency losses, which makes the car
even more responsive on the open road, but also especially
comfortable in town and during stop & start driving situations.

De versnellingsbak is afgeleid van de achtversnellingsbak die
voor het eerst in de SF90 Stradale werd gebruikt. Belangrijkste
wijzigingen zijn de langere overbrengingsverhoudingen en de
introductie van een achteruitversnelling (die in de versnellingsbak
van de SF90 Stradale niet wordt gebruikt omdat de elektromotor
deze taak uitvoert). De transmissie kan 35% meer koppel aan
dan de zevenversnellingsbak en dankzij een krachtiger ECU
en een betere integratie met de motorbesturingssoftware kan
sneller, gelijkmatiger en constanter worden geschakeld.

The gearbox is based on a dual-clutch oil bath architecture and is
derived from the new 8-speed gearbox introduced on the SF90
Stradale.The main modifications made with respect to the latter are
longer gear ratios and the introduction of a reverse gear (which is
not used in the SF90 Stradale gearbox as the electric motor is used
for this). The new clutch module is 20% smaller but delivers 35%
more torque than that of the previous 7-speed. The transmission
software strategy has been evolved thanks to a more powerful ECU
and better integration with the engine management software. This
has made the shifts quicker, smoother and more consistent.

Net als de andere Ferrari’s met V8 turbomotor levert de
Ferrari Roma een nagenoeg onmiddellijke gasrespons (conform
Ferrari’s nul-turbogatconcept) dankzij de compacte vlakke
krukas met lagere roterende massa, compacte turbo’s met een
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laag traagheidsmoment; twin scroll-technologie
en een uit één stuk gegoten uitlaatspruitstuk
met buizen van gelijke lengte om de druk in
de turbo te optimaliseren en verliezen te
beperken.
Hij is ook uitgerust met Variable Boost
Management, de door Ferrari ontwikkelde
besturingssoftware die de koppelafgifte aanpast
aan de gekozen versnelling. Hierdoor wordt
de gasrespons steeds krachtiger naarmate het
toerental stijgt, terwijl het brandstofverbruik
wordt geoptimaliseerd. Als de auto door de
versnellingen gaat, neemt het koppel van de
motor toe tot liefst 760 Nm in de zevende en
achtste versnelling. Hierdoor kunnen langere
overbrengingsverhoudingen in de hogere
versnellingen worden toegepast. Dat helpt
om het brandstofverbruik en de emissies laag
te houden, terwijl in de lagere versnellingen
de koppelcurve wat steiler verloopt om de
auto soepeler en extra snel te kunnen laten
accelereren.
Traditiegetrouw produceert elke Ferrari-motor
zijn eigen unieke geluid. Dat geldt uiteraard ook
voor de Ferrari Roma. De geometrie van de
uitlaat werd opnieuw ontworpen en de twee
achterste geluiddempers werden weggelaten.
Hierdoor vermindert de tegendruk in de
uitlaatpijpen aanzienlijk. In combinatie met
gewijzigde bypasskleppen, machinaal bewerkt
Like all other turbocharged Ferraris in the
range, the Ferrari Roma delivers almost
instantaneous throttle response thanks to its
flat-plane crankshaft, more compact in size
with lower rotating masses to improve fluiddynamics; compact turbines which have a lower
moment of inertia; the twin-scroll technology
and the single-piece cast exhaust manifold with
equal length pipes to optimise pressure waves
in the turbine and reduce losses.
The Ferrari Roma boasts Variable Boost
Management, a control software that adjusts
torque delivery to suit the gear selected,
delivering increasingly powerful pick-up as revs
rise, whilst optimising fuel consumption. As the
car goes up through the gears the amount of
torque delivered by the engine increases all
the way up to 760 Nm in 7th and 8th gear.
This has allowed Ferrari to use longer gear
ratios in the higher gears, which helps keep
fuel consumption and emissions down, while
adopting a steeper torque curve through the
rev range in the lower gears for a feeling of
smooth, consistent pick-up.
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tot een ovale vorm die de tegendruk van de uitlaat vermindert
en een afhankelijk van de rijsituatie proportioneel progressieve
bypassklepregeling is er zo een heel eigen Ferrari Roma-geluid
gecomponeerd.

VOERTUIGDYNAMICA
Grote uitdaging bij de dynamische ontwikkeling van de Ferrari Roma
was om deze met behulp van een laag voertuiggewicht en de
nieuwste versie van Ferrari’s zijslipcontrole-electronica.

BRING HISTORY TO THE PRESENT.
We look at the lifestyle of the user, the location, the building and all
the opportunities out there.

STUDIO JEROEN VAN ZWETSELAAR consists of a team who are
close to everything they do. They implement the architecture of a
building into interior and vice versa.

We combine history and architecture and think it’s important to find
out how you want to live, before you start creating.

From the big lines in architecture into details in interior, this results
in synergy in life. Dare to live, experiment and follow your heart.

‘We make the unlikely happen by
creating the perfect environment.’

Jeroen van Zwetselaar
studiojvz.com

superieur rijplezier en comfort te laten leveren Bij de ontwikkeling
van het onderstel is gebruik gemaakt van de technologie die
ook op de nieuwste andere modellen wordt toegepast. In de
carrosserie en de bodemsectie werden de nieuwste systemen
en voorzieningen voor gewichtsvermindering en geavanceerde
productietechnologie geïntegreerd. Maar liefst 70% van de
onderdelen van de Ferrari Roma is volledig nieuw. Ten behoeve
van de rijdynamiek en de respons heeft hij de beste gewichtvermogensverhouding in zijn segment (2,37 kg/pk).
Het toegepaste SSC 6.0. zijslipcontrolesysteem bevat een algoritme
dat een nauwkeurige schatting van de hoeveelheid zijslip aan het
boordbesturingssystemen levert. Het integreert voorzieningen als
het E-Diff, F1-Trac, SCM-E Frs en Ferrari Dynamic Enhancer. Dat
laatste is een dynamische regeling die afhankelijk van de rijsituatie
en de grip de remdruk op een of meer wielen gelijkmatig aanpast.
Het wordt bediend via de Manettino, oftewel de draaiknop op het
stuurwiel voor de verschillende rijmodi. De Ferrari Roma biedt nu
ook een racemodus. Het doel van de Manettino met de vijf modi
Wet, Comfort, Sport, Race, ESC-Off is om het rijgedrag en de grip

By tradition, every single Ferrari engine has its own particular
soundtrack that makes it unique. To achieve this goal the
geometry of the entire exhaust has been redesigned thanks
to the elimination of the two rear silencers, which significantly
reduces backpressure in the tailpipes; a new geometry for the
by-pass valves, machined to an oval shape which reduces exhaust
backpressure and improves sound quality; and the proportional
continuous and progressive by-pass valve control, depending on
the driving situation.

VEHICLE DYNAMICS
The Ferrari Roma’s dynamic development was focused on
delivering superior driving pleasure and comfort thanks to
the low vehicle weight and to the introduction of the latest
evolution of the Side Slip Control. The Ferrari Roma’s chassis
benefits from the technology developed by Ferrari for its new
generation models; bodyshell and chassis have been redesigned
to incorporate the latest weight reduction and advanced
production technologies. In fact, 70% of its components are
entirely new. The mid-front-engined 2+ Ferrari Roma has the
best weight/power ratio in its segment (2.37 kg/cv), which
enhances handling dynamics and responsiveness.
The Ferrari Roma embraces the Side Slip Control 6.0 concept,
which incorporates an algorithm that delivers a precise estimate
of sideslip to the on-board control systems. The SSC 6.0
integrates systems such as the E-Diff, F1-Trac, SCM-E Frs and
Ferrari Dynamic Enhancer.
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van de Ferrari Roma toegankelijker te maken voor ook wat minder
ervaren automobilisten. De Ferrari Dynamic Enhancer (FDE)
is op de Ferrari Roma alleen beschikbaar als de Manettino in de
racemodus staat. FDE is geen stabiliteitscontrolesysteem; het werkt
samen met de traditionele ESC om de zijslipdynamiek soepeler,
voorspelbaarder en beheersbaar te maken. Zo ondersteunt het
precies waar de racemodus voor is bedoeld, namelijk rijplezier en
plezier achter het stuur.
De Roma is optioneel leverbaar met de Ferrari ADAS-systemen
(SAE niveau 1): adaptieve cruise control, autonoom noodremmen,
een waarschuwing voor het verlaten van de rijstrook,
verkeersbordherkenning, dodehoekdetectie met Rear Cross
Traffic Alert (waarschuwing bij het achteruitrijden voor kruisend
verkeer) en een Surround View-camera. De samenwerking van alle
systemen maakt het rijden in de Roma elke keer opnieuw tot een
uiterst plezierige belevenis.

The aim of the 5-position manettino – Wet, Comfort, Sport, Race,
ESC-Off – is to make the Ferrari Roma’s handling and grip more
accessible which, together with the car’s basic mechanical set-up,
makes the Roma extremely entertaining to drive.
Ferrari Dynamic Enhancer is a lateral dynamic control system
which gently adjusts brake pressure on one or more wheels
depending on the situation. On the Ferrari Roma it is available
solely in the Race setting of the manettino. FDE is not a stability
control system; indeed, it flanks the traditional ESC to make the
sideslip dynamics smoother, more predictable and controllable.
This supports the whole target of the Race position itself, which
is driving pleasure and fun behind the wheel.

Het eveneens optioneel beschikbare Matrix-ledkoplampsysteem
verbetert de zichtbaarheid door op een zodanige manier groot
licht in te schakelen dat andere automobilisten niet kunnen worden
verblind. Bij reflecterende verkeersborden kan het systeem ook de
felheid van de afzonderlijke ledlampen verminderen, voor meer
rijcomfort. Een andere interessante eigenschap van de Matrixledkoplampen is dat ze het gebied dat door de dimlichten wordt
verlicht kunnen aanpassen aan de verkeersomgeving.

Ferrari has also introduced its optional ADAS (SAE Level 1)
systems: Adaptive Cruise Control Autonomous Emergency
Braking, Lane Departure warning with Traffic Sign Recognition,
Blind Spot Detection with Rear Cross Traffic Alert, and Surround
View Camera. The Matrix LED optional headlight system is
designed to improve road visibility by using high beams without
dazzling either drivers of cars in front or oncoming. If the car is
on a motorway or a ring road the system can avoid dazzling cars
coming in the opposite direction. When it encounters reflective
road signs, the system can also reduce the intensity of the
individual LEDs that create the area illuminated by the headlights,
to make driving more comfortable.

AERODYNAMICA

AERODYNAMICS

Om met behoud van zijn stilistische puurheid ook de beste
aerodynamische prestaties in zijn klasse te kunnen garanderen
zijn voor de Ferrari Roma verschillende geavanceerde
technologieën ontwikkeld. Zo is er een beweegbare
achterspoiler die in de achterruit is geïntegreerd. Bij hogere
snelheden komt deze naar buiten om te zorgen voor de
downforce die essentieel is voor het leveren van hoge
prestaties.

To guarantee best-in-class aerodynamic performance whilst still
retaining the Ferrari Roma’s stylistic purity, Maranello engineers
developed several leading-edge technologies, most notably a
mobile rear spoiler integrated into the rear screen designed to
retain the car’s formal elegance when retracted and guarantee
the downforce essential for the car’s extraordinary performance
by automatically deploying at high speeds.

Voor de ontwikkeling werd intensief samengewerkt tussen de
afdeling Aerodynamica van Ferrari en het Styling Centre. De
Ferrari Roma genereert 95 kg meer downforce bij 250 km/u
dan ‘zusje’ Portofino dankzij wervelgeneratoren onderaan de
voorkant en actieve aerodynamica aan de achterkant.
De eerste hebben tot taak om zeer efficiënt downforce op
de vooras te genereren zonder de luchtweerstand wezenlijk
te verhogen, terwijl de elektrisch geactiveerde mobiele spoiler
meer downforce aan de achterzijde produceert om de auto
optimaal in balans te brengen.
De achterspoiler kan in drie verschillende standen worden
gezet: Low Drag, Medium Downforce en High Downforce.
Wanneer de spoiler tot zijn maximale hoogte wordt
uitgeschoven, creëert deze een hoek van 135 graden ten
opzichte van het oppervlak van het achterste scherm en
genereert hij bij 250 km/u zo’n 95 kg downforce, terwijl de
luchtweerstand met slechts 4% toeneemt.

The integration of highly technical features, aimed at obtaining
sports car-type downforce, with the car’s design concept was made
possible by the fact that the Ferrari Aerodynamics department
and Styling Centre work hand-in-glove on a daily basis. The
Ferrari Roma generates 95 kg more downforce at 250 km/h than
the Ferrari’s other 2+ model, the Portofino, thanks to vortex
generators on the front underbody and active aerodynamics at the
rear. The former were given the task of very efficiently generating
downforce on the front axle with a negligible increase in drag, while
the electrically activated mobile spoiler produces downforce at the
rear to optimally balance the car. Thanks to a special mechanism,
the rear spoiler can deploy into three different positions: Low Drag,
Medium Downforce, and High Downforce. In LD mode, the mobile
element is flush with the rear screen, allowing air to flow over it
and making it invisible to the flow. When deployed to its maximum
height (HD), the mobile element creates a 135 degree angle with
the surface of the rear screen, thus generating around 95 kg of
downforce at 250 km/h yet increasing drag by a mere 4%. In
medium downforce mode (MD), the mobile element generates
around 30% of maximum downforce with an increase in drag of
under 1%.

In situaties met lage snelheden, als downforce slechts een
bescheiden invloed heeft op de prestaties van de auto, schakelt
de spoiler automatisch naar de LD-positie. Dit blijft zo tot de
auto een snelheid van 100 km/u bereikt. Bij meer dan 300
km/u staat de spoiler altijd in de HD-modus. De stand van de
mobiele spoiler kan niet handmatig worden ingesteld.
Kroymans Bespoke Magazine

83

De drempelwaarde voor het
activeren ervan is variabel en hangt
samen met de modus die via de
Manettino is gekozen. In situaties
waar het op superieure rij- of
remvaardigheden aankomt, schuift
de automatische spoiler naar de
hoogste stand, waardoor maximale
downforce wordt gegenereerd en
de auto aerodynamisch in balans
wordt gebracht.
Van de Ferrari Roma wordt veel
verwacht. Als je zo leest wat hij
allemaal biedt en hoe doordacht hij
is ontwikkeld, is dat meer dan logisch!
In low speed situations, when
downforce has only a modest impact
on the car’s performance, the spoiler
automatically goes into LD position.
This configuration is maintained until
the car hits a speed of 100 km/h.
Over 300 km/h, the spoiler is
always in mode because in such
conditions it is preferable to have a
more balanced car, in part because
of the minimal impact on drag. In
speed ranges in which downforce
plays a pivotal role in performance,
the spoiler is in MD position and
its movement depends on the car’s
longitudinal and lateral acceleration.
The position of the mobile spoiler is
not selected manually. Its activation
threshold value is variable and linked
to the manettino position.
This choice was made because of the
desire to harmonise the integration
of downforce generation with the
vehicle dynamics controls. In high
performance handling or braking
situations the mobile element moves
to HD configuration, generating
maximum downforce and making
the car aerodynamically balanced.
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Spreekt het gemak van het centraal aan-

Kies voor beleving en laat je inspireren.

sturen van audio en video, beveiliging,

Er gaat gegarandeerd een wereld voor

elektrische installaties, IT, wellness, licht

je open.

en klimaatbeheersing jou ook aan? Gun
jezelf dan die luxe en zekerheid. Je leven

De Opera Domotica: specialist bij uitstek

zal nooit meer hetzelfde zijn als je kiest

De Opera Domotica is al meer dan 20

voor een domoticatotaalconcept dat op

jaar

jouw lijf geschreven is. Relax en geniet.

list. We hebben een schat aan kennis

toonaangevend

domoticaspecia-

en ervaring in huis. En zetten die ook
Zelf ervaren? Kom naar onze showroom!

graag voor jou in. Het begint altijd met

Maak snel een vrijblijvende afspraak

luisteren. Het gaat erom wat jij wilt en

voor een bezoek aan onze showroom.

hoe jouw (woon)situatie is. Wij weten

Hier maak je kennis met alle mogelijk-

vervolgens precies hoe we jouw wensen

heden op het gebied van licht, geluid,

moeten vertalen naar de beste domotica-

multimedia, geur en klimaatsystemen.

oplossingen.

Comfort, woongenot
en veiligheid.
Daar draait het om als we het over domotica ofwel huisautomatisering hebben.
Hieronder laten we u enkele praktische voorbeelden zien.

✔

Verlichtingscontrole. Zoals verlichting in en om huis bedienen met je smartphone.
Of je favoriete lichtscène met je eigen touchscreen selecteren.

✔

Audio en beeld. Bijvoorbeeld een centraal systeem met Spotify/internetradio muziekserver en versterkers. En weergave via uiterst zorgvuldig weggewerkte luidsprekers (achter het stucwerk!). Onzichtbare topkwaliteit.

Ontspannen
en genieten.

✔

Volledige integratie van een 24/7 beveiligingsconcept: het systeem bewaakt jou en/
of je geliefde en familie dag en nacht.

✔

Maatwerkoplossingen voor het wegwerken van luidsprekers, 4k-tv’s en projectoren
in meubelmaatwerk of in het plafond.

✔

Gordijnsturing en zonwering: automatische sluiting als je het alarm inschakelt en
instellingen voor aanwezigheidssimulatie.

✔

Geavanceerde software die een airco/DX-koelingssysteem en een vloerverwarmingssysteem als één geheel aanstuurt.

DEOPERADOMOTICA.NL

GEMULLEHOEKENWEG 59

5062 CA

OISTERWIJK

+ 3 1 ( 0 ) 1 3 - 52 9 9 61 0
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THE COBRA ART STORY

Below:
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A

ls we iets hebben geleerd van de afgelopen eeuw,
dan is het dat kunst alles kan zijn wat we willen dat
het is. Cobra Art Company – een echt familiebedrijf
– is de toonaangevende leverancier van kwalitatieve,
exclusieve werken voor de internationale kunstmarkt.

Mike en Jeannette van Rijswijk beseften al vroeg in de jaren 80
van de vorige eeuw dat hun merk wereldwijd potentie had. Door
samen te werken met internationale kunstenaars die hun visie
deelden is de Cobra Art collectie wereldberoemd geworden met
ruim honderd dealers wereldwijd.
Tijdens hun vele reizen ontmoeten ze constant nieuwe kunstenaars
en fotografen en maken ze kennis met nieuwe culturen. Dit
inspireert ze voortdurend waardoor ze met hun ideeën eigen
producties Photographic Art zijn gaan ontwikkelen. Twee keer
per jaar lanceert Cobra Art Company een nieuwe collectie die
voor bijna de helft uit exclusieve eigen werken bestaat. Dit alleen
al maakt de Cobra Art Collectie anders dan anderen.
Met de Brand stores in Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf en sinds deze zomer - Ibiza is Cobra Art Company de ultieme preta-porter van de kunstwereld geworden. In deze galeries vind
je ook de Masterpiece collectie: limited edition-kunstwerken
van 's werelds meest opwindende kunstenaars. Naast de
gevestigde klantenkring van architecten, interieurontwerpers en
projectontwikkelaars, kan ook de consument nu Cobra Art kopen.

COBRA ART COMPANY BV
ARKENEEL 2 | 3905 NS VEENENDAAL | THE NETHERLANDS
WWW.COBRAART.NL | mike@cobraart.nl | +31 (0)318 - 514 063
AMSTERDAM – DUSSELDORF – IBIZA – ROTTERDAM

FERRARI ROMA LAUNCH EVENT
AT KROYMANS HILVERSUM
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In de tweede week van maart organiseerden wij
een speciale cocktailavond voor onze klanten
en prospects om de nieuwe Roma te laten zien.
Meer dan 200 gasten bezochten de Private
Preview, waarbij het thema ‘La Dolce Vita’ was.
De Roma werd onthuld door Jort Kelder, met
hulp van twee prachtige gastvrouwen. Om het
thema van de avond te onderstrepen werden
enkele klassieke Ferrari’s getoond zoals een 275
GTB, een 330 GTS en een 250 GT Lusso.
In the second week of March, Kroymans Ferrari in
Hilversum organised a special cocktail evening for its
clients and prospects to show the new Roma. Over 200
guests joined the evening, that was set up in a 'La Dolce
Vita' style.The Roma was unveiled by a well-known Dutch
television personality, with the help of two beautiful
hostesses. To underline the theme of the evening, some
classic Ferrari's were displayed such as a 275 GTB, a 330
GTS and a 250 GT Lusso.
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MARIS K A JA GT

Studio Mariska Jagt
werd in 2010 gelanceerd door interieurontwerpster Maris Jagt.
Haar persoonlijkheid,
verfijnde smaak en visie op wonen, werken
en leven zie je in één
opslag terug in haar
werk. Naast haar passie voor interieurontwerp en architectuur
legt Mariska zicht toe
op de ontwikkeling van
nieuwe producten. ‘Als
Studio Mariska Jagt bieden wij een breed palet van diensten aan. Naast architectuur-, interieurontwerp en styling
specialiseren wij ons ook op het gebied van product- en lichtontwerp en artist impressions, en stappen we al vroeg in
bij nieuwbouwprojecten. Dit maakt de studio zo veelzijdig.
Het is fijn om te beseffen dat we er als studio toe doen in
deze branche. Dat er een duidelijke plek is voor de verfijning door een vrouwenhand in de vooral door mannen gedomineerde sector. Wat ons onderscheidt? Dat we binnen
onze eigen signatuur persoonlijke ontwerpen maken.

E: hello@mariskajagt.com | T: 070 740 0050 | Donklaan 61 | 2254 AB | Voorschoten | www.mariskajagt.com

Door mijn grote inlevingsvermogen voel ik goed aan wat
onze opdrachtgevers wensen. Door intensief samen te werken, ontstaan er eigentijdse en stijlvolle designoplossingen
die volledig passen bij de gebruiker. Toch blijf ik altijd dicht
bij mezelf en laat ik mijn eigen visie op wonen spreken. Het
puzzelen en aftasten hoe deze twee zaken elkaar vinden is
heel sprekend voor de wijze waarop ik te werk ga en maakt
dat elk project weer uniek en bijzonder is. Onze signatuur is
het beste te omschrijven als Quiet Luxury: wanneer alles op
de juiste plaats en op de juiste manier wordt gepresenteerd
zonder dat dat de waarnemer erover hoeft na te denken.
Je hebt alle comfort binnen handbereik; prachtig en uitstekend gemaakt en zeer functioneel. Mijn grote drijfveer is om
een mooi en passend interieur voor onze opdrachtgevers
te creëren. Woningen die ze omarmen, die goed voelen
en perfect bij hen passen. Ik ben ontzettend nieuwsgiering
en dompel me dan ook graag onder in nieuwe avonturen
en werelden. Tijdens mijn reizen mag ik graag van andere
culturen proeven en nieuwe ideeën opdoen. Veel van mijn
inspiratie komt voort uit deze kennismakingen met het onbekende, wat ik vervolgens weer vertaal in mijn ontwerp en
styling. Ik laat me veelal inspireren door de natuur, waar je
altijd een perfecte balans tussen rust en kracht vindt. Daar
streef ik naar in mijn interieurs, naar een harmonie, logica en
eenvoud die je in natuurlijke elementen terugziet.’

“Veel van mijn inspiratie komt voort uit deze kennismakingen
met het onbekende, wat ik vervolgens weer vertaal in mijn ontwerp en styling. Ik laat me veelal inspireren door de natuur,
waar je altijd een perfecte balans tussen rust en kracht vindt.
Daar streef ik naar in mijn interieurs, naar een harmonie, logica
en eenvoud die je in natuurlijke elementen terugziet.”
-Mariska Jagt

E: hello@mariskajagt.com | T: 070 740 0050 | Donklaan 61 | 2254 AB | Voorschoten | www.mariskajagt.com

THE STORY BEHIND MONDIART

Some 30+ years ago a pioneer stepped on
his bike with a few paintings. From one door
to the other he sold his paintings. From the
profit he bought new ones and sold them
again. This he repeated over and over again.
During the years the company got bigger
and family was added to keep up with the
growth. And now, after all these years, with
a new generation to continue the company,
there is a 1500m2 showroom with AluArt,
AcrylArt, GlassArt, Walltextiles, Cushions,
Art carpets, Framings, Changeable Artframes,
Mirrors and more.

We are proud of our logo’s subtitle “inspired by
the world, made in the Netherlands”. We design,
develop and produce many of our products
ourselves in our own 1500m2 workshop in
Eindhoven. More and more of our products
become circular. Take our Changeable Artframes.
100% recyclable, made for 66% from PET bottles.
Printed with bio degradable ink so all in all no
hazard for our grandchildren.
Well I can drag on and on about many things
but we would like to show you around in our
company. The showroom, the production area,
the logistic department where we prepare the
export orders for all over the planet. Just one
more thing that might be good to know. We do
more than wholesale only. Hotel projects, White
labels, Private labels, we can help and support
you in many ways. So feel free to contact us for
the “Grand tour”. Oh, by the way, we will start
with a coffee.
Hope to meet you soon.

MONDiART is a creative production company/wholesaler. Our showroom is open for everyone (by appointment).
In case you are not B2B, we are more than happy to tell you where the closest official MONDiART dealer is to buy our products.

MONDiART International BV - Steenoven 32 - 5626DK Eindhoven
t. +31 40 2627440 - e. Sales@MONDiART.com - www.mondiart.com

De handgebouwde auto voor absolute fijnproevers

KARMA REVERO GT 2020
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The work of a craftsman can be seen in every detail

DAK = ZONNEPANEEL
Our atelier is based on craftsmanship, tradition
& style combined with innovation.

All suits are made by hand. Our Tailor and Maitre Chemisier is a master of the traditional tailoring
methods. Bespoke and Made-to-Measure in a wide range of Business suits, wedding suits, jackets,
waistcoats, Tuxedo's, overcoats, shirts and trousers in a contemporary design and an excellent fit.

Het glazen dak met ingebouwd zonnepaneel laadt
niet alleen de 12 V-accu op, maar ook de accu voor de
aandrijving waardoor het bereik voor elektrisch rijden
wordt vergroot. Het unieke patroon in het dak is een
lust voor het oog en levert door het optimaliseren van de
zonnehoeken een maximaal rendement. Dit is ’s-werelds
eerste auto met zo’n groot en krachtig zonnepaneel.
Zoiets vooruitstrevends construeren en vervolgens
steeds verder perfectioneren zit gewoon in ons DNA.

REMMEN

Remklauwen met zes zuigers zorgen er samen met
de regeneratieve remtechnologie voor dat de Revero
vaart mindert terwijl tegelijkertijd de batterij wordt
opgeladen. De krachtige remmen zijn uitermate
betrouwbaar en zeer bestand tegen fading. Dankzij dit
elektronisch geregelde systeem rijdt de Revero efficiënt
en wordt tegelijkertijd slijtage van de remonderdelen
geminimaliseerd.

-K-atelier • Bredestraat 20 • 6211HC Maastricht • info@k-atelier.nl • +31 (0) 43 311 11 65 • +31(0) 649 69 67 91 • www.k-atelier.nl
-K-store • Stokstraat 20 • 6211GD Maastricht • info@k-atelier.nl • +31 (0) 43 851 90 60 • +31(0) 644 53 83 89 • www.k-atelier.nl

THE SOLAR ROOF

The solar roof not only charges the 12 V battery, but
also charges the high-voltage battery, adding to the
electric range. Its unique pattern isn’t just for show.
Our solar roof was developed for maximum efficiency
by optimizing sunlight angles. It is an industry-first, and
it is a signature element of our DNA.

BRAKES

The Revero’s monobloc six-piston calipers work in
tandem with our regenerative braking technology
to slow the Revero while recharging the high-voltage
battery. The powerful brakes resist fade, clamping down
with steadfast confidence. This electronically-controlled
system not only allows the Revero to operate efficiently,
but also reduces wear on the brake components.
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INFOTAINMENT

LEATHER

LEER

INFOTAINMENT

Echte schoonheid heeft als basis eenvoud. Via
een intuïtieve interface op het aanraakscherm
worden de audio-, navigatie- en persoonlijke
rijinstellingen van de auto ingesteld, zonder
dat daarvoor een onoverzichtelijke verzameling
knoppen en schakelaars nodig is. Het elegante
ontwerp sluit qua vormgeving -typisch Karmaaan op de diamantvormige inlaten aan de vooren achterkant van de auto.

De warme, aardse geur van leer inspireert ons,
aardt ons. Wij maken daarom slechts minimaal
gebruik van looi- en lakprocedé’s, opdat de rijke
natuurlijke geur van ons leer de cabine kan
vullen. De Karma Revero prikkelt en stimuleert
alle zintuigen.

Vintners often invoke the scent of leather
when crafting a new wine. The warm,
earthy aroma of leather inspires us, it
grounds us, it’s engrained in our memory.
We use only minimal tanning and paint
processes, allowing our leather’s alluring
natural scent to fill the cabin. This vehicle
was made to stimulate all your senses.

There is beauty in simplicity. An intuitive
touchscreen interface controls the
vehicle’s audio, navigation and personal
drive settings without complex toggles
and switches. The elegant diamond design
language is a Karma signature which
echoes the diamond inlets on the front
and rear of the car.
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Karma’s European mission is building an
organization with retailers and partners that
embody its goals of offering leading automotive
design, cutting edge technology, personalized
customization and an outstanding customer
experience. The automaker is currently supported
by a network of over 29 retailers worldwide, with a
growing European retail network including Karma
France, Karma Sweden, Karma Spain and Karma
Netherlands.

Karma Automotive wil in Europa een organisatie met retailers
en partners opbouwen die haar doelstellingen belichamen,
namelijk het bieden van toonaangevend design, geavanceerde
technologie, gepersonaliseerd maatwerk en een voortreffelijke
klantervaring.
Karma is uitermate selectief maar heeft inmiddels wel een
netwerk van ongeveer 30 retailers over de hele wereld, inclusief
de vestigingen Karma Frankrijk, Karma Zweden, Karma Spanje
en Karma Nederland.
Rogier Kroymans, Karma’s VP European Sales and Network
Development, vertelt: “Karma Automotive is de enige
autofabrikant die haar voertuigen in Zuid-Californië ontwerpt,
met de hand bouwt en verkoopt. Naar onze overtuiging is dit
niveau van gepersonaliseerde ambachtelijkheid, in combinatie
met de opvallende producten en de visie van Karma op een
duurzame toekomst met hoogwaardige technologie, een
combinatie die in het Europese topsegment een unieke
plaats inneemt.
Karma is echt een luxemerk voor mensen die zichzelf willen
en kunnen omringen met het mooiste, het beste, het meest
exclusieve. Het aantal in Europa te verkopen Revero’s zal
beperkt zijn. Maar de fabriek komt binnen afzienbare tijd met
meer producten die haar naam gaan uitbouwen en die tot veel
succes gaan leiden. Dat is een buitengewoon perspectief.”
De Karma Revero biedt haar bestuurders het beste van twee
werelden; zowel twee elektromotoren die door de batterij en
de generator van stroom worden voorzien als uitzonderlijke
prestaties en een geweldige besturing. Met de Revero hoef
je ook nooit meer last van ‘range anxiety’ te hebben. Je kunt
lokaal volledig emissievrij rijden maar ook zonder te hoeven
opladen elke bestemming bereiken. Het succes van het merk
wordt bovendien aangejaagd doordat Karma Automotive als
technologisch georiënteerd bedrijf haar middelen voor ontwerp,
engineering, technologie en productie aan anderen beschikbaar
stelt. Dat kunnen andere autofabrikanten en toeleveranciers
zijn, start-ups maar ook gelijkgestemde partners die hun
productontwikkeling willen versnellen.
Van Karma gaat u nog veel horen!

Rogier Kroymans, Karma’s VP European Sales
and Network Development. “Karma is the only
automaker designing, engineering, marketing and
handcrafting our vehicles in Southern California;
we believe this level of personalized craftsmanship,
coupled with Karma’s striking products and vision
of a high-tech sustainable future is a compelling
combination that the European luxury market will
find truly unique.”
The Revero is Karma’s original luxury electric
vehicle, powered by dual electric motors. The
Revero features an efficient four-cylinder
turbocharged engine which powers an on-board
electric generator and enhances overall vehicle
performance. Karma’s European retailers will offer
a strictly limited number of Revero units in line
with the company’s international expansion plans,
ahead of future product arriving on the continent.
The vehicle offers drivers the best of both worlds;
dual electric motors powering the vehicle’s
on-board electric generator with exceptional
performance and handling. The Revero extended
range technology ensures that whether a driver is
navigating city streets or grand touring across the
continent, the Revero is equipped with electricity
for a sustainable journey.
Beyond its rapidly increasing global retail footprint
and product introduction, Karma’s momentum is
partly driven by its position as a technology-focused
brand, offering its design, engineering, technology
and manufacturing resources to OEMs, startups
and like-minded partners who wish to speed
product development or add Karma’s industryleading design and technology services.
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Launch of the new FJORD 41 XL

SPECTACULAR
AND UNPRECEDENTED
With the new FJORD 41 XL, powerboat brand FJORD presents
a yacht of superlatives and a completely new layout concept.
The customer becomes the chief designer of their own yacht thanks to
a unique modular configuration on deck and
a variable interior design.
A new hull was developed to implement this groundbreaking concept, featuring the world‘s largest T-top. In
addition to outstanding sun protection, this creates the
space for a top-class interior and deck design. With a
total of 90 possible combinations on deck, the FJORD 41
XL can be adapted to the customer‘s individual wishes.
Whether a minimalist, tidy deck, a lounging area with
designer furniture, a huge sunbathing space or a fully

equipped galley - everything is possible and can be
freely combined. Up to four driving seats, free-standing
armchairs and chaise longues, plus a large sunbathing
area on the foredeck round off this made-to-measure
lifestyle on the water. A further visual highlight is the ergonomic glass-bridge helm station, which is equipped
with state-of-the-art technology for a sharp look and
maximum usability.

/ The world‘s largest T-top
/ Largest hull window in its class
/ Largest single-piece windscreen in its class
/ Standing headroom throughout the living area
from the companionway
/ Soundproof sliding door to the master cabin,
which can be completely darkened

With the newly developed 3D configurator on the
FJORD website (fjordboats.com) you can explore and
customise all the options on deck.
With a total of 90 possible combinations, the 41 XL
can be adapted to your individual wishes. Whether
a minimalist, tidy deck, a lounging area with designer
furniture, a huge sunbathing area or a fully equipped galley - everything is possible and can be freely
combined.

benelux
The new FJORD 41 XL - a yacht of superlatives (up to 880 HP and a max. speed 38 KN) was designed in collaboration with top yacht designers
Patrick Banfield (exterior) and Frank Darnet (interior).

Various interior design styles, each with coordinated colour and material mix.

www.fjordbenelux.com / www.fjordboats.com
T: +31 85 86 40 079 / info@fjordbenelux.com

If luxury becomes
too ordinary …

… try
extraordinary

Wij bieden een mooie, uitgebreide selectie privéjets
C

Voor een relaxte en comfortabele start van uw vakantie of een

M

Y

Eﬃciënte, tijdbesparende zakenreis

CM

MY

Vertrek vanuit luxe privéjet terminals

CY

CMY

Vanaf een vliegveld naar keuze

K

Voor Europese en intercontinentale bestemmingen
Uiteraard met VIP-service en catering naar wens
Daarnaast begeleiden wij u ook bij de eventuele aankoop van een privéjet

Falcon 900LX
Intercontinentale privéjet met ultra-luxe living –
14 passagiers – stewardess service – VIP catering Info zie www.falcon900lx.nl

www.globalaviation.nl | info@globalaviation.nl | 088 - 888 6 111

Aston Martin Hilversum

ASTON MARTIN
HILVERSUM

Treed binnen in de enerverende wereld van Aston Martin
Hilversum, Authorized Aston Martin Dealer. Liefhebbers
van Aston Martin en Lagonda weten ons al enkele decennia
te vinden voor het realiseren van hun droom. Kroymans
is synoniem voor begerenswaardige sport auto's. Ons
pand aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum is volledig
ingericht op de verkoop, het onderhoud en de reparatie
van alle modellen van Aston Martin.

Step into the exciting world of Aston Martin Hilversum,
Authorized Aston Martin Dealer. Kroymans is
synonymous with desirable sports cars. Our building on
Soestdijkerstraatweg in Hilversum is fully furnished for the
sale, maintenance and repair of all Aston Martin models.

Dus of u nu op zoek bent naar een nieuwe Aston Martin
of naar een Assured Certified pre-owned, wij zijn u graag
van dienst. Kom genieten en geef uw leven een extra
dimensie met het mooiste op automobielgebied: een
Aston Martin van Kroymans!

So whether you are looking for a new Aston Martin or
an Assured Certified pre-owned vehicle, we are happy
to assist you. Come and give your life a new dimension
with the finest in the automotive field at Aston Martin
Hilversum!
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ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER:
COMPROMISLOZE PRESTATIES EN PURE EMOTIE
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Bij de introductie van de Vantage Roadster is het hart van echte
Aston Martin-liefhebbers ongetwijfeld nog harder gaan kloppen.
Deze open versie van de in 2018 geïntroduceerde Vantage
Coupé verhoogt immers de aantrekkingskracht van een model
dat al faam verwierf door zijn overtuigende mix van prestaties,
dynamiek en praktisch gebruiksgemak.
Welbeschouwd doet de Vantage Roadster in niets onder voor de
Vantage Coupé en biedt hij als pluspunt het genot van een softtop.
Ook de Roadster wordt aangedreven door de Aston Martin 4.0
liter twinturbo 510PS/685Nm V8-motor, gekoppeld aan een
ZF-automaat met 8 versnellingen. Hij accelereert van 0 tot 100
km/u in slechts 3,7 seconden en kan met het dak omhoog een
topsnelheid bereiken van 305 km/u. Het gewicht is in vergelijking
met de Coupé maar 60 kg hoger.
Door een zeer doordacht ontwikkelingstraject heeft de Vantage
Roadster hetzelfde sterke dynamische vermogen en sportieve
karakter als de Coupé, zonder dat er compromissen hoefden te
worden gesloten op het gebied van ‘feel’ of verfijning. De Roadster
heeft dezelfde adaptieve demping, dynamische stabiliteitsregeling,
elektronisch geregelde differentieel en profiteert daarbij van
specifieke verfijningen zoals speciaal afgestemde achterdempers,
gewijzigde software voor het adaptieve dempingssysteem en ESPkalibratie.
Voor de Roadster werd bovendien de werking van de verschillende
onderstelafstemmingen aangepast, te kiezen met de modi Sport,
Sport + en Track. Daardoor heb je als bestuurder extra veel
controle over het karakter en het gedrag van de auto.

The heartbeat of Aston Martin’s sports car range just got that little
bit faster with the introduction of the new Vantage Roadster. Joining
the Vantage Coupe, which was launched in 2018, this convertible
model amplifies the emotional appeal of a model renowned for
delivering a compelling blend of potent performance, outstanding
dynamics and everyday usability.
Testament to the uncompromising design, engineering and
execution of this scintillating open-top two-seater, Vantage
Roadster shares the Vantage Coupe’s absolute commitment to
driving thrills. Powered by Aston Martin’s 4.0-litre twin-turbo
510PS/685Nm V8 engine and mated to an 8-speed ZF automatic
transmission, Vantage Roadster accelerates from 0-60mph in just
3.7sec and is capable of 190mph with the roof raised. Weight
increases by just 60kg compared with the Coupe thanks to a new,
lighter Z-fold roof mechanism and optimised exterior and chassis
revisions throughout.
Sharing the same Adaptive Damping, Dynamic Stability Control,
Dynamic Torque Vectoring and Electronic Rear Differential, the
Roadster benefits from specific dynamic refinements. These include
a bespoke tune for the rear dampers, Adaptive Damping System
software and ESP calibration.
As you’d expect from a dedicated sports car, a choice of Sport,
Sport + and Track chassis modes - also tuned specifically for the
Roadster - give the driver control of its dynamic character and
behaviour.
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Bespoke handmade watches made entirely by Hulsman Timepieces.
The sky is the limit when it comes to
Hulsman’s bespoke handmade watches with
the client getting to choose everything - from
design to complications.
Hulsman Timepieces is a watch brand for
passionate people, who always dreamed
about having their own exclusive and
unique watch. It does not get more bespoke
than this. From design to finishing including
dials, cases, hands, screws, plates, bridges,
springs (except the balance spring and
mainspring) are crafted by Machiel on
vintage lathes and turning machines.
Every part is entirely made in The

Netherlands and finished to the highest
standards. From now on it’s possible to
bring your ideas of a perfect watch to life
by co-creating a watch with Machiel from
Hulsman Timepieces. Complications like a
perpetual calendar, moonphase, running
equation of time, tourbillon, 37 timezone
complication, or maybe an idea of your
own? Do you like a classic design or do
you prefer a more sporty or modern design?
Everything is possible!
Go to www.hulsman-timepieces.com to
discover more and how to get in contact to
commission your own unique timepiece;

- Let your ideas come to life, for you and your next generations Eemnesserweg 107 • Hilversum • The Netherlands • 0031655842672 • info@hulsman-timepieces.com
www.hulsman-timepieces.com

Ook de Roadster heeft een enorm breed vermogensbereik
en hij voelt zich net zo thuis op de weg als op het circuit.
Je moet werkelijk een zeer ervaren kenner zijn om bij
het achtereenvolgens op de grens rijden van de Vantage
en de Vantage Roadster echte verschillen te constateren.
Het ontwerp van de carrosserie daarentegen verschilt
wel duidelijk. De strak op maat gemaakte stoffen kap is
uitgerust met een compact en licht elektrisch aangedreven
Z-vouwmechanisme voor een snelle respons (bij
snelheden tot 50 km/u omlaag in 6,7 of omhoog in 6,8
seconden). In geen andere cabrio werkt het openen of
sluiten van de kap sneller. Dat is wel zo prettig als het
onderweg ineens gaat stortregenen…

Working in harmony with Sport, Sport+ and Track
powertrain modes retained from the Coupe offers
the ability to progressively increase the car’s overall
responsiveness and excitement, meaning the Roadster
has a tremendous breadth of ability and feels equally at
home on road or race track.
While Vantage Roadster mirrors the Coupe’s exceptional
tactility, pace and cornering performance, the design of
the body is very much its own. The tautly tailored fabric
hood features a compact powered Z-fold mechanism
that ensures rapid operation (lowered in 6.7 or raised
in 6.8 seconds at speeds of up to 50kmh/31mph). In fact,
the roof of Vantage Roadster has the fastest full operating
cycle of any automatic automotive convertible system.
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Daarbij slaagde het bekroonde Aston Martin
ontwerpteam erin om een fraaie achterpartij te
tekenen waarbij het opbergen van de softtop
nauwelijks invloed heeft op de bagageruimte
van de Roadster. In de kofferbak met 200
liter inhoud is het zelfs mogelijk om een grote
golftas en toebehoren op te bergen.
An impressively low stack height pays the
double dividend of allowing Aston Martin’s
award-winning design team the latitude to
create a seamless rear profile with minimal
impact on the Roadster’s luggage space. Indeed,
with a boot capacity of 200-litres, it is possible
to stow a full-sized golf bag and accessories.
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De introductie van de Vantage Roadster is ook benut om een reeks nieuwe
opties te introduceren voor beide Vantage-uitvoeringen. De 70ste verjaardag
van de Vantage wordt luister bijgezet met de optionele iconische ‘vane’-grille
als alternatief voor de op de racerij geïnspireerde ‘hunter’-grille waarmee de
Coupé sinds de introductie in 2018 is uitgerust. Er zijn ook nieuwe optionele
lichtmetalen velgen in verschillende afwerkingen.
Echte liefhebbers zullen vooral blij zijn met de handmatige zevenversnellingsbak
waarmee de Coupé optioneel kan worden uitgerust, dezelfde transmissie die
aanvankelijk alleen beschikbaar was voor de Limited Edition Vantage AMR.
Dr. Andy Palmer, President en CEO van Aston Martin, zei over de Vantage
Roadster: “Aston Martins met softtop zijn favoriet bij onze klanten, dus het is
erg spannend om nu de Vantage Roadster te introduceren. Voor velen brengt
het rijden met het dak omlaag alle zintuigen echt tot leven. Onze Vantage levert
de puurste rijsensaties en deze nieuwe Roadster brengt je adrenaline naar nog
grotere hoogte”.
Matt Becker, Aston Martins Chief Engineer, voegt hieraan toe: “Sportieve cabrio’s
worden vaak gezien als wat minder rijdende varianten van de Coupé-modellen.
Maar de Vantage Roadster blijft absoluut trouw aan zijn én onze missie om een
auto aan te bieden die in alle opzichten even goed presteert en rijdt als de
Vantage Coupe. En natuurlijk is er dan de extra dimensie van het rijden met een
heerlijk ronkende sportwagen met het dak omlaag”.
Wonderful!

The introduction of the Vantage Roadster sees a range of new options
introduced across the Vantage range. To celebrate the 70th Anniversary of the
Vantage nameplate, Aston Martin is introducing the company’s iconic ‘vane’
grille as an option, available on both Coupe and Roadster as an alternative to
the track-inspired ‘hunter’ grille featured on the Coupe from its launch in 2018.
There is also a new range of optional alloy wheel designs in a choice of finishes.
Enthusiasts will also welcome the manual 7-speed transmission being offered as
an option on the Coupe, having initially only been available in the limited-edition
Vantage AMR.
Aston Martin President and Chief Executive Officer, Dr Andy Palmer, said of
the Vantage Roadster: “Open-top Aston Martins are always firm favourites with
our customers, so it’s very exciting to introduce the Vantage Roadster. For many,
driving with the roof down is the true definition of the sports car experience
as it truly brings your senses to life. Vantage has always delivered the purest of
thrills, but in Roadster form that adrenaline rush is set to go to the next level”.
Matt Becker, Aston Martin Chief Engineer, adds: “Convertible sports cars are
often seen as compromised when compared to their Coupe equivalents, but the
Vantage Roadster remains absolutely dedicated true to its mission of delivering
precise, agile and expressive handling dynamics combined with stonking straightline performance. And of course, there’s the added dimension of driving a greatsounding sports car with the roof down”.
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‘Bij mijn projecten zoek ik altijd naar de perfecte
balans. Architectuur, interieur en meubilair, ze
moeten kloppen tot in de kleinste details.’
In het werk van interieurarchitect Remy Meijers vallen
alle elementen perfect op hun plaats. Daardoor doen
zijn interieurs bijna vanzelfsprekend aan. Alsof ze altijd
zo geweest zijn. Achter de ogenschijnlijke eenvoud
van zijn interieurontwerpen gaat daarnaast een
alomvattende visie schuil. Architectuur, accessoires
en meubilair zijn geen losse elementen, maar vormen
samen een geheel.

REMY MEIJERS INTERIEUR- EN PRODUCTDESIGN
Bemuurde Weerd OZ 17
3514 AN Utrecht
Nederland

T +31 (0)30 2763732
E info@remymeijers.nl
I www.remymeijers.nl

Laat in 2021 je
reisdromen uitkomen

een nieuw tijdperk van ontdekkingsreizen

Wanneer we uit de routine stappen, leven we intenser.
Inspiratie, gevoelens van liefde en dankbaarheid maar ook
het besef van vergankelijkheid en hoe kwetsbaar we zijn
komen sneller tot ons. Het zal de reden zijn dat we juist tijdens
het reizen gemakkelijker in contact treden met de ziel van de
wereld en op die manier met onszelf.
We hebben veel geleerd in 2020, onder andere om niet altijd
te wachten met het plannen van de dingen die je ooit nog
eens mee wil maken. Die expeditiecruise naar Antarctica,
een luxe safari in Botswana of met een 4WD de woestijn van
Oman doorkruisen.
Bij Avila reizen is ons vak om de stoutste reisdromen om
te zetten in realiteit. Outside the box, luxe, avontuur en
ontspanning. Niet voor niets zijn wij de Nederlandse agent
voor National Geograhic Expeditions.
Met oog voor duurzaamheid, emotie en privacy.
Maar ook met mogelijkheden tot flexibel boeken en een
persoonlijke reisadviseur die 24/7 te bereiken is.
Laat je inspireren en fascineren. Het team van Avila Reizen
staat voor je klaar.
Tim van der Wel
Hilda van der Wel - Gonzalez

www.avilareizen.nl
info@avilareizen.nl | +31 (0)23 785 1857
Nassaulaan 2, 2011PC, Haarlem

Foto: John Valster / JVphoto.nl

V6 START NIEUW TIJDPERK
VOOR ASTON MARTIN
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There is a new kind of man in the world today.
It’s the Tailored Man in Blue and it is you.
Ontdek het “Tailored Man in Blue” netwerk en groei mee in
het meest stijlvolle, authentieke en inspirerende netwerk van Nederland.

De privileges van het Royal Blue lidmaatschap:
€ 1.695,00 excl. 21% B.T.W. per jaar

2 uur durende kennismaking incl. stijl- en imago-advies
Deelname aan het Tailored Jaarplan
1 inspirerend live event per jaar
Toegang tot de online "Tailored Man in Blue" community
4 keer per jaar een "Tailored Man in Blue" aanbieding
10% korting op alle maatkleding van Edgar N.
S150 Full Canvas handmade maatpak + 2 luxury maatshirts of
Full Canvas handmade jasje met tailored jeans + 2 luxury maatshirts cadeau

“It is not only about the suit,
it is about the man in the suit”.
Edgar N. Experience Tailoring | Hoofdstraat 124 | 3972 LD | Driebergen-Rijsenburg
| www.edgar-n.nl | info@edgar-n.nl | 0343-511013

Aston Martin heeft details bekend gemaakt van
de nieuwe eigen V6-motor. In eerste instantie is
deze ontwikkeld voor gebruik in een nieuwe reeks
sportwagens met middenmotor, te beginnen met de
Aston Martin Valhalla in 2022. De nieuwe krachtbron
markeert een nieuw hoofdstuk in Aston Martin’s historie.
Dat het niet ‘zomaar’ een V6 is, spreekt voor zich.
De krachtbron met codenaam TM01 -naar Aston
Martin’s illustere technicus uit de jaren 50 en 60,Tadek
Marek –heeft al uitgebreide tests op de testbank
doorlopen, en het team werkt hard verder aan de
ontwikkeling van deze eerste in-huis ontworpen
motor sinds 1968.
De nieuwe motor komt als 3,0-liter V6 met turbo
op de markt. De volledige aandrijflijn zal ook worden
geëlektrificeerd – iets dat vanaf dag één als essentieel
werd gezien bij de ontwikkeling. Parallel aan de tests
met de motor ontwikkelt Aston Martin hybridesystemen die ervoor zorgen dat de complete unit
de krachtigste in de Aston Martin-reeks wordt. Het
uiteindelijke vermogen en koppel worden bepaald
door de gewenste eigenschappen van de auto waarin
de motor gemonteerd zal worden. De exacte cijfers
worden dus pas bekend gemaakt bij de lancering van
de V6-modellen.
De ervaringen die werden opgedaan bij de ontwikkeling
van de Aston Martin Valkyrie -onze eerste hypercar
met middenmotor – werden uiteraard in dit project
toegepast. Er werd bijvoorbeeld bij de start van de
ontwikkeling besloten de motor een ‘hot V’-structuur
mee te geven. Dankzij de gekozen configuratie weegt
deze compacte motor minder dan 200 kg.

Aston Martin has revealed further details of its inhouse designed V6 engine, which has been created
initially for deployment in a new range of midengined sportscars, starting with the Aston Martin
Valhalla from 2022.
Codenamed TM01 – celebrating Aston Martin’s
illustrious engineer of the 50s and 60s, Tadek Marek
– the engine has already undergone a series of
extensive testing on the dyno, as the team make
progress towards creating the luxury British brand’s
first in-house designed engine since 1968.
Confirmed today as a 3.0-litre turbocharged V6, the
full powertrain will be electrified – an aspect that
has been key to the engine’s development from
day one. In parallel to the tests shown today, Aston
Martin is developing a new range of hybrid systems
that will ensure that the complete unit will become
the most powerful in the Aston Martin range when
on sale. The final power and torque figures for each
application of this powertrain will be determined by
the desired characteristics of each product it serves
and confirmed at the time of launch.
Following the Aston Martin Valkyrie - the brand’s first
mid-engined hypercar - many key learnings have been
directly applied to this project. As a result, the decision
to develop the engine with a ‘hot V’ structure was
clear from the start, with the configuration allowing
for this compact engine to weigh less than 200kg.
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Life is
too short to miss out
on beautiful things
— Luxury By Nature —

arte
tom dixon
dedar
duran
elitis
hamilton conte
jonathan adler
little greene
macazz
mirabel slabbinck
pierre frey
ralph lauren

online

interieurprojecten

www.luxurybynature.nl

op afspraak

flagship store

boutique

Amsterdam, IJburglaan 1393
+31 (0)20 221 35 34

Amsterdam, IJburglaan 1359
+31 (0)20 303 26 52

Door hogere motortoerentallen en de voordelen
van elektrificatie zullen de auto’s met deze motoren
presteren zoals dat mag worden verwacht van een
extreme sportwagen met middenmotor. Uiteraard
wordt die motor direct achter de cabine geplaatst
en voorzien van een dry sump-smeersysteem tem
behoeve van een zo laag mogelijk zwaartepunt. Het
smeersysteem blijft ook bij het nemen van bochten
op zeer hoge snelheid uitmuntend presteren.
De motor is ontwikkeld om te voldoen aan alle
toekomstige emissie-eisen die gelden voor Euro 7.
Joerg Ross, Chief Engineer Powertrain: “Dit project
was een geweldige uitdaging.

Higher engine speeds, in combination with the benefits of electrification,
will offer the performance characteristics of a mid-engined sportscar on
an extreme level. Naturally, the engine will be positioned directly behind
the driver’s cabin and equipped with a dry sump system to guarantee the
lowest possible centre of gravity. The system will also deliver exceptional
lubrication performance during on-limit, high-speed cornering. Despite
the overt nature of this powertrain, the engine is designed to meet all
future emission requirements for Euro 7. Joerg Ross, Powertrain Chief
Engineer said: “This project has been a great challenge from the start.
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Een team samenstellen om te werken aan iets
dat de toekomstige kracht van Aston Martin zal
zijn, was een eer. Wij hadden alle vrijheid om te
onderzoeken en te innoveren, op een manier
die absoluut zeldzaam is. Uiteraard wilden wij
iets maken dat helemaal past bij het naamplaatje
van de TM01 en dat indruk zou hebben gemaakt
op de befaamde Tadek Marek ”.
Andy Palmer, president en CEO van Aston
Martin, zegt over deze motor: “Investeren in
een eigen aandrijflijn is een hele opgave, maar
ons team ging die uitdaging met enthousiasme
en mateloze inzet aan. In de toekomst zal
deze krachtbron een integraal onderdeel zijn
van veel wat we doen. Afgaand op hoe de
motor tot dusver presteert ziet de toekomst er
ongelooflijk veelbelovend uit. ”

Putting a team together to deliver what is going
to be the future power of Aston Martin has
been an honour. From the very beginning, we
have had the freedom to explore and innovate
in a way that we have not been able to do so in
a very long time. Most importantly, we wanted
to create something that is befitting of the TM01
nameplate and create something that would
have impressed our predecessor and pioneering
engineer, Tadek Marek”.
Aston Martin President and Group CEO, Andy
Palmer said about this engine: “Investing in your
own powertrains is a tall order, but our team have
risen to the challenge. Moving forward, this power
unit will be integral to a lot of what we do and
the first signs of what this engine will achieve are
incredibly promising.”
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THE GRAN TURISMO
OF THE SEAS

/ AXOPAR 37 XC CROSS CABIN

AXOPAR 37 XC CROSS CABIN

AXOPAR 37 SUN-TOP

AXOPAR 37 SPYDER

T: (+31) 172-50 30 00 - WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL

WWW.AXOPAR.FI

Makma heeft bewezen niet trends te volgen maar trends te zetten. Zoals bij de Makma Caribbean
waarbij sportiviteit, design en praktisch gebruiksgemak onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Op basis van deze gedachte introduceert Makma nu de nieuwe Cayos 27 en Cayos 28,
waarmee de start van een nieuw tijdperk bij Makma wordt ingeluid.

cayos 27

cayos 28

De Makma Cayos 27 is een tender met een uiterst efficiënt onderwaterschip

Lengte 8.25 m

en is zeer geschikt voor de binnenwateren als ook voor het kustwater. De Cayos

Breedte 2.75 m

kenmerkt zich om haar uitmuntende vaareigenschappen, een interieur wat tot in
details is uitgewerkt met veel ruimte en luxe eigenschappen.

Enjoy in style

De Makma Cayos 28 is een moderne snel varende tender met unieke vaareigen-

Lengte 8.55 m

schappen, een sportieve uitstraling en tevens zeer comfortabel. De Cayos is uniek

Breedte 2.75 m

Diepgang 0.80 m

in haar klasse, is uitgerust met de nieuwste technieken en straalt pure luxe uit.

Diepgang 0.80 m

Doorvaarthoogte ca.1.20 m

Vaarplezier en comfort worden op een geweldige wijze gecombineerd.

Doorvaarthoogte ca.1.30 m

De Zwaan 28 | 8551 RK Woudsend | +31 (0)514 596 270 | makmamarine.nl

Q BY ASTON MARTIN CREËERT 007 LIMITED
EDITION-UITVOERINGEN
OM DE NIEUWE BONDFILM TE VIEREN
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Aston Martin viert de release in het voorjaar van 2021
van de 25ste James Bond-film ‘No time to die’ met twee
exclusieve 007 special editions, geïnspireerd op de auto’s
in de film. De samenwerking tussen Aston Martin en EON
Productions, het bedrijf dat met Metro Goldwyn Mayer
Studios de James Bond-films produceert, levert spannende
en exclusieve edities op van de Aston Martin Vantage en
de DBS Superleggera.
No Time To Die zou in november 2020 wereldwijd worden
uitgebracht, maar de première is vanwege corona uitgesteld
naar begin april 2021. Er zullen maar liefst vier Aston
Martin-sportwagens in verschijnen: de iconische DB5, de
klassieke Aston Martin V8, de nieuwste DBS Superleggera,
en de buitengewone Aston Martin Valhalla - de hypercar
met middenmotor die in aantocht is.
De twee speciale edities waarmee de release van No Time
To Die wordt gevierd en die uiteraard echte collector items
gaan worden, zijn met grote nauwgezetheid ontworpen en
ambachtelijk vervaardigd door de experts van ‘Q by Aston
Martin’. Deze afdeling levert het mooiste persoonlijke
maatwerk voor eigenaren die een unieke auto wensen
maar bouwt ook zorgvuldig samengestelde speciale edities
van bestaande modellen.
Het eerste van de twee modellen is de Vantage 007
Edition, geïnspireerd door de Aston Martin V8 die in 1987
zijn 007-debuut maakte in The Living Daylights en die ook
te zien is in No Time to Die. In de film zien we James Bond
de auto uit zijn eigen garage in Londen rijden.

in No Time to Die. This new collaboration between Aston
Martin and EON Productions, the company that produces
the James Bond films with Metro Goldwyn Mayer Studios,
delivers exciting new 007 editions of the Aston Martin
Vantage and DBS Superleggera.
No Time To Die will be released around the world on
2nd April 2021 and will feature no fewer than four iconic
Aston Martin sports cars: the iconic DB5; the classic Aston
Martin V8; the brand’s latest super GT, DBS Superleggera;
and the exceptional Aston Martin Valhalla – the company’s
forthcoming mid-engined hypercar.
The two special editions that celebrate the release of
No Time To Die, each of which is being offered in limited
numbers to buyers around the world from today, have
been carefully designed and crafted by the experts in Aston
Martin’s bespoke division: Q by Aston Martin. Aspiring to
offer the ultimate in bespoke personalisation services, Q by
Aston Martin delivers both carefully curated special editions
such as these, as well as the opportunity for individual owners
to embark on the creation of utterly individual sports cars
via the Q by Aston Martin – Commission service.
The first of the two models is the Vantage 007 Edition,
inspired by the original Aston Martin V8 which made its 007
debut in The Living Daylights in 1987 and also features in No
Time to Die. The movie sees James Bond uncover the car
from his personal lock-up in London.
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Bij deze nieuwe uitvoering is voortgebouwd op de
indrukwekkend sportieve stijl en assertieve prestaties van
de huidige Vantage. De auto is voorzien van een unieke
exterieurstyling, met als blikvanger een op maat gemaakte
meshgrille met chromen rand, een verwijzing naar de
uiterlijke verschijning van Aston Martins klassieke V8. Verdere
bijzonderheden qua styling zijn onder meer een gestippelde
gele diffuser, geïnspireerd op de gevarenstrepen op de
raketten waarmee de auto in de film is uitgerust. De Vantage
007 Edition kan zelfs worden uitgerust met een skiset en
-skihouder, net als de ‘winterklare’ V8 in The Living Daylights.

Building on the formidable sporting style and
aggressive performance of the regular Vantage, the
new car features unique exterior styling treatments
led by a bespoke mesh grille with chrome bezel
that references the look of the brand’s classic V8.
Further styling details include a dashed yellow
diffuser inspired by the hazard stripes on the film
car’s rockets. The Vantage 007 Edition can even be
delivered with a set of The Living Daylights inspired
limited edition skis and ski rack – referencing the
‘winterised’ V8 saloon from the film.
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Exclusief

WOONCOMFORT

Hij wordt geleverd in Cumberland Grey en het
interieur is uitgevoerd in Obsidian zwart leer. De
handgeschakelde versies hebben donker chroom
met 007-branding op de middenconsole. De
zonnekleppen bevatten subtiele verwijzingen naar de
film, in de vorm van de applicatie 96.60 (FM) waarvan
007-fans uiteraard weten dat dit de Russische
politiezenderfrequentie is die Bond gebruikte voor
zijn ontsnapping in The Living Daylights.

The car will be delivered in authentic
Cumberland Grey exterior paint colour, whilst
the interior will be presented in obsidian black
leather and dark chrome with 007 branding
applied on the centre console of cars equipped
with a manual gearbox.The sun visors of all the
cars will carry another subtle film reference
in the shape of an embroidered radio station
frequency – 96.60 (FM) – which 007 buffs will
know was the Russian police frequency Bond
used to aid his escape in The Living Daylights.

Bekenkamp
VLOEREN
GORDIJNEN

RAAMDECORATIE
TRAPBEKLEDING

BEHANG
SHUTTERS

LAREN - BAARN - HILVERSUM - DE BILT - BUSSUM - (035) 621 25 10
www.vivante-bekenkamp.nl - info@vivante-bekenkamp.nl
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De zittingen hebben een uniek patroon, in combinatie met
rugleuningen met koolstofvezel en een knipoog naar details
uit de genoemde jaren tachtigfilm, namelijk de contouren van
de ‘f-gaten’ van een cello, geïnspireerd op de gedenkwaardige
achtervolgingsscène op een cello, waarbij James Bond (Timothy
Dalton) en Kara Milovy (Maryam D’Abo) door de vijand op de
hielen worden gezeten.
Bestuurders kunnen zich verder verlekkeren aan een
lasergeëtst plaatje dat verwijst naar de verschillende wapens
en apparaten waarvan de originele filmauto was voorzien, zoals
een raketmotor, raketten, lasers, een richtdisplay en skisteunen.
Ook is op transmissie-paddles van de auto een dradenkruis
gegraveerd als verwijzing naar het raketgeleidingssysteem dat
in de film te zien is. De Vantage 007 Edition, die zich ook nog
onderscheidt door Vantage-emblemen op de flanken, is zowel
met handmatige als automatische transmissie leverbaar. Er
worden maar 100 exemplaren van gebouwd.

The seats themselves feature unique heritage fluting reminiscent
of that seen in the V8, along with carbon fibre seat backs and,
in a particularly detailed nod to the 1980s film, the outline of
cello ‘f holes’ inspired by the memorable cello chase scene
featuring James Bond (Timothy Dalton) and Kara Milovy
(Maryam D’Abo). The driver can indulge themselves further
with a laser-etched gadget plaque that references the various
weapons and devices seen on the original film car. These
included a rocket motor, missiles, lasers, a targeting display and
ski outriggers. Cross hairs etched onto the car’s paddle shift
gear levers allude to the missile guidance system seen in the
film, too. Available as a manual or automatic, the Vantage 007
Edition also boasts a side strake Vantage badge and is limited
to 100 units globally.
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Marek Reichman,Vice President en Chief Creative Officer van Aston Martin:
“Het ontwikkelen en stylen van een 007 Edition is een spannende uitdaging
bij een auto die als geen ander de legende van James Bond belichaamt.
Hiermee bieden wij onze klanten de mogelijkheid om een exclusief product
van grote film- én autohistorische waarde te bezitten.”
Om het James Bond-debuut van de DBS Superleggera als Aston Martintopmodel te vieren is een tweede unieke 007 Edition gecreëerd. Deze
auto, waarvan wereldwijd slechts 25 exemplaren beschikbaar komen en die
dezelfde technische specificaties heeft als de gespierde DBS Superleggera in
de nieuwe film, oogt een beetje onheilspellend, zoals het heurt. De 715 pk
van de 5.2 liter V12-twin-turbo past bij de toppositie die deze auto inneemt;
het piekkoppel van 900 Nm is zelfs het hoogste van alle Aston Martins die
tot nog toe zijn geproduceerd.
Aan deze krachtige mix voegt de DBS Superleggera 007 Edition tal van
styling- en ontwerpaanpassingen toe die de aantrekkingskracht nog
meer vergroten. Hij heeft een speciale keramiekgrijze lak en het dak,
de spiegelkappen, de splitter, de diffuser en de Aeroblade IITM aan de
achterkant zijn in zwart getint koolstofvezel uitgevoerd. Uniek zijn ook de
opvallende Gloss Black 21” lichtmetalen spaakwielen.
Aston Martin Vice-President and Chief Creative Officer, Marek Reichman,
said: “Creating a 007 Edition is always an exciting challenge as we work
to develop and style a car that embodies the legend of James Bond. It
is an honour to apply carefully judged 007-inspired styling to our sports
cars, which gives our customers the opportunity to own a unique piece
of both cinematic and automotive history.” To celebrate the James Bond
debut of the range-topping Aston Martin DBS Superleggera, a second unique
007 Edition has been created. Strictly limited to just 25 production cars
available worldwide and featuring the same specification as the muscular DBS
Superleggera featured in the upcoming film, the car has a suitably menacing
road presence.The 715bhp provided by the DBS Superleggera’s 5.2-litre V12
twin-turbocharged engine is befitting of the car’s range-topping status while
its torque peak, at 900Nm, is not only substantial in its own right but, as things
currently stand, the greatest torque figure for any roadgoing Aston Martin yet
produced.
To this potent mix, the DBS Superleggera 007 Edition adds a raft of styling
and design enhancements that further elevate its appeal. The car sports
special Ceramic Grey exterior paint with the roof, mirror caps, splitter,
diffuser and rear Aeroblade IITM featured in black tinted carbon fibre. Also
unique to the 007 Edition are visually striking Gloss Black diamond-turned
Y-Spoke 21” wheels. This special edition also features a 007 fender badge,
finished in chrome with a black enamel infill and Stainless Steel Silver 007
foil applied to the rear spoiler blade.
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De cockpit is een donkere, ‘broeierige’ met leer beklede
omgeving met stoelen met rode contouren. Subtiele
007-branding vind je terug op de portierbekleding, op
een badge op de armsteunen en op de afdekking van
de subwoofer achterin. Een dorpelplaat onderstreept
dat het om een van slechts 25 DBS Superleggera 007
Editions gaat. De eerste auto's worden naar het zich nu
laat aanzien in het eerste kwartaal van 2021 geleverd!

Inside, the cockpit of this DBS Superleggera is a
dark, brooding, leather-clad environment with flashes
of red detailing the outline of the seats. Subtle 007
branding can be found on the door cards, armrest
buckle badge and on the rear sub-woofer cover. The
car is finished with a sill plaque that recognises it is
one of just 25 DBS Superleggera 007 Editions.
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New Grand Soleil 44

Tofinou 12 Daysailer

YACHTING
Official dealer Grand Soleil Yachts & Tofinou Daysailers

Zuidersluisweg 41 - 8243 RC Lelystad
The Netherlands - T: +31 320 746046
Check our listings: www.bachyachting.com
For news & updates visit our Facebook page
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STILL

S PA R K L I N G
Water. The way you want it.

Go configure.
f-line.com

The innovative Ascender bathing platform. The thrilling ride from
the twin Mercury Verado engines. Am I looking for a restful day boat?
Or one that wants to do nothing but play?
It’s a ﬁne line. F//LINE33

Fairline Benelux & West Germany
Kabbelaarsbank 11, 3253 ME Ouddorp, The Netherlands
T: +31 (0)111 673330 E: info@fairlinecenter.com

fairlinecenter.com

ASTON MARTIN ONTHULT DE DBX:
DE SUV MET DE ZIEL VAN EEN SPORTWAGEN
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Als mijlpaal in haar roemruchte 107-jarig bestaan en als
spannend nieuw hoofdstuk daarin onthulde Aston Martin
eind 2019 haar eerste SUV, een model dat het succes van
het merk wereldwijd nog aanzienlijk gaat verhogen. De Aston
Martin DBX combineert namelijk unieke kwaliteiten als ruime
veelzijdige personenauto met het karakter en de prestaties van
de volbloed sportwagens waar ons merk zo om bekend staat.
Aan de ontwikkeling van de DBX is gewerkt sinds 2015. Hij
kondigt een nieuw tijdperk aan voor Aston Martin waarin het
uitzonderlijke prestaties, stijl, superieure luxe en praktische
bruikbaarheid biedt in een segment waarin het zich nooit
eerder begaf. Voor zeer snelle high-end SUV’s is er wereldwijd
een sterk groeiende belangstelling. De Aston Martin DBX is
hier zonder twijfel de gedurfde nieuwe norm.
De basis van de DBX is een nieuw SUV-platform dat gebouwd
wordt in de speciaal hiervoor geopende fabriek in St. Athan,
Wales. Omdat er werd gestart met het spreekwoordelijke
blanco vel papier en omdat de Aston Martin-technici
vastbesloten waren om een werkelijk in alle opzichten
grensverleggende auto te ontwikkelen en uit te brengen
vertegenwoordigt het resultaat de top in Brits design en
Britse techniek. Door het gebruik van verlijmd aluminium, een
constructiemethode waarmee al veel ervaring is opgedaan bij
de ontwikkeling en bouw van Aston Martin sportwagens, is
een carrosseriestructuur gecreëerd die zowel uitermate licht
als ongelooflijk stevig, is. Daardoor kon het leeggewicht van
deze grote, krachtige SUV worden beperkt tot 2.245 kg. Bij
het ontwerp is gestreefd naar verfijning en veel ruimte voor de
inzittenden voor- en achterin. Het resultaat wordt door geen
enkele andere auto in deze klasse geëvenaard, overigens ook
niet als het gaat om torsiestijfheid en raffinement.

SUBLIEME REISAUTO
De DBX is niet alleen een sublieme reisauto, het is ook buiten
de gebaande wegen een hoogst capabel voertuig. Adaptieve
drievoudige luchtvering is gecombineerd met het nieuwste
48V elektrische anti-roll-controlesysteem (eARC) en met
elektronisch geregelde adaptieve schokdempers. De rijhoogte
kan met 45 mm worden verhoogd of met 50 mm worden
verlaagd, waardoor bestuurder en auto zeer uiteenlopende
terreinsoorten aankunnen. De luchtvering maakt het uiteraard
ook mogelijk om te helpen bij het in- en uitstappen en bij inen uitladen.
De adaptieve luchtveren met drie kamers maken een variabele
veerstijfheid mogelijk, wat zowel luxe en comfort als dynamisch
vermogen biedt. Bijzonder is dat de eARC de body roll van de
DBX kan begrenzen voor een weggedrag dat veel meer lijkt
op dat van een sportwagen dan van een SUV.
Dit geavanceerde systeem met adaptieve luchtvering,
adaptieve dempers en eARC zorgt voor groots rijcomfort bij
het vervoer van maximaal vijf inzittenden en hun bagage, met
behoud van een zeer responsief en interessant rijgedrag. Want
de DBX heeft dankzij een nieuwe versie van de 4 liter V8motor met dubbele turbo die ook in DB11 en Vantage wordt
toegepast, een indrukwekkend vermogen van 550 pk en 700
Nm aan koppel.

A bold new chapter and a landmark moment in Aston Martin’s
illustrious 107-year history, Aston Martin has unveiled its first
SUV and a model that will propel the brand to new heights
worldwide. That model, is DBX. The culmination of an extensive
development programme that began with physical testing
in Wales last year and virtual development stretching back
to 2015, DBX signals a new era in Aston Martin’s pursuit to
deliver exceptional performance, style and usability in a segment
previously unexplored by the world-famous manufacturer.
Bringing both the versatility and indulgence expected of a luxury
SUV with sports car levels of dynamic performance, DBX sets a
bold new standard in this sector.
Set to be built in Aston Martin’s purpose-built manufacturing
facility in St Athan, Wales, the foundation of DBX is a new
dedicated SUV platform, something rarely seen across the
sector. More than ever before, this clean sheet of paper has
allowed all departments within Aston Martin to innovate and
push the boundaries of what British design and engineering can
create, resulting in a truly remarkable product. Utilising bonded
aluminium, a construction method Aston Martin has refined
through the development of its sports cars, the body structure
is both very light and incredibly stiff, assisting in the delivery
of an overall kerbweight of 2,245kg. Right from its genesis, it
was designed to allow maximum room in the cabin, putting a
premium on refinement and class leading spaciousness for both
front and rear occupants. Meanwhile, the exceptional stiffness
inherent in the design of the new platform has also enabled DBX
to achieve exceptional dynamics both on and off-road. Adaptive
triple volume air suspension has been combined with the latest
48v electric anti-roll control system (eARC) and electronic
adaptive dampers to provide the new SUV with a huge breadth
of ability. With its capacity to raise the ride height by 45mm
or lower it by 50mm the air suspension gives any driver the
confidence to tackle a wide range of terrain. While this of course
provides benefits while on the move, the system can be further
programmed to aid with ingress, egress and loading requirements,
aiding on a practical level.
The adaptive triple chamber air springs enable variable spring
stiffness, giving both luxurious comfort and dynamic prowess.
Extraordinarily the eARC – capable of 1,400Nm of anti-roll force
per axle – can limit DBX’s body roll for handling that is much
more akin to that of a sports car than an SUV. This sophisticated
system of adaptive air suspension, dampers and eARC allows for
maximum ride comfort when transporting up to five occupants
and their luggage, while maintaining a highly responsive and
engaging dynamic capability.
Powered by a new version of the characterful 4-litre, twinturbocharged V8 engine found in DB11 and Vantage, DBX
features an impressive output of 550PS and 700NM of torque,
carefully tuned to meet the specific needs of this model. With a
sound character that is unquestionably Aston Martin, the active
exhaust system ensures this is a luxury SUV that can sound
refined one moment and exhilarating the next. The engine’s
versatility isn’t restricted to its vocals either; the turbocharged
V8 has cylinder deactivation to enhance fuel economy, yet it
can also propel DBX from 0 to 62mph in 4.5 seconds and on
to a top speed of 181mph. Transmitting this power and torque
to the ground is a nine-speed torque convertor automatic
gearbox, allied to an all-wheel drive system with active
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Hij klinkt ook als een volbloed Aston Martin, door een actief uitlaatsysteem.
Dat maakt dat deze luxueuze SUV bij het boodschappen doen verfijnd
gromt en onder andere rij-omstandigheden juist super opwindend is. De
veelzijdigheid van de motor beperkt zich niet tot het klankbeeld; de V8
turbo heeft cilinderuitschakeling voor een lager brandstofverbruik maar
kan de DBX ook binnen 4,5 seconden naar 100 km/u laten accelereren.
De topsnelheid bedraagt liefst ruim 290 km/u per uur. Vermogen en
koppel wordt overgebracht via een automatische negentrapstransmissie
en vierwielaandrijving met actieve differentiëlen, een actief centraal
differentieel en een elektronisch sperdifferentieel achter (eDiff).
Hierdoor heb je onder alle omstandigheden de optimale en maximale
aandrijving. In combinatie met een besturing met hetzelfde gevoel als in
de Aston Martin sportwagens, geeft dat de DBX de bestuurder altijd
een geweldig gevoel van controle.

LIFESTYLEVEREISTEN
Deze eerste full-size 5-persoons Aston Martin is ook uitermate aanpasbaar
aan een grote verscheidenheid aan lifestylevereisten en eigenaren. Hij is
ontworpen om het 99 procent van de mannen en 5 procent van de
vrouwen wereldwijd naar de zin te maken, rijdt gemakkelijk en geeft
elke bestuurder meteen vertrouwen. Dankzij 632 liter aan bagageruimte
en afzonderlijk opklapbare achterzittingen biedt de DBX de flexibele
laadcapaciteit die verwacht wordt van een forse SUV. De laadruimte
is bovendien praktisch en strak vormgegeven. Een smalle laaddrempel
en een brede opening maximaliseren de bruikbaarheid voor allerlei
soorten bagage, van koffers via golftassen tot ski-uitrusting.
De Aston Martin DBX is zeer compleet en luxueus uitgevoerd en biedt
standaard al alle beschikbare actieve veiligheidssystemen. Maar uiteraard
kan de auto volledig aan de eigen smaak worden aangepast via optionele
accessoirepakketten. Zo omvat het huisdierenpakket onder andere een
draagbare wasinrichting waarmee de hond na een wandeling schoon
kan worden gemaakt. Je kunt ook kiezen voor het sneeuwpakket,
met schoenwarmers om een ski-uitje net wat aangenamer te maken.
Het luxueuze, handgemaakte interieur van DBX biedt zowel voor als
achter evenveel ruimte en comfort. De royale ruimte voor hoofd en
benen wordt gecombineerd met een glazen panoramadak over de hele
lengte en frameloze portierramen voor een licht en ruim interieur. Een
sportstoelenpakket voorin biedt de bestuurder uitzonderlijke steun en
rijcomfort voor lange afstanden en extra been- en voetruimte achterin.

differentials featuring an active central differential and
an electronic rear limited slip differential (eDiff). This
allows the torque to be moved precisely both fore
and aft in the vehicle and also across the rear axle.
When combined with the bespoke steering system
that has been tuned to deliver feel and sports car-like
response, DBX imbues the driver with an overriding
sense of control, whatever the conditions. Aston
Martin’s first ever full-size 5-seat model is not only
exceptionally versatile in terms of the terrain that it
can tackle, it is also extremely adaptable to a wide
variety of lifestyle needs and owners. Designed to
accommodate the world’s 99th percentile male and
5th percentile female, DBX has been very deliberately
created with instant familiarity and ease of use from
the start. With 632 litres of boot space and 40:20:40
split folding rear seats DBX possesses all the flexible
load capacity expected of an SUV with class-leading
interior space. The load space offers a practical and
cleanly designed space. A narrow load sill and broad
aperture maximises the practicality for a variety of
luggage, such as suitcases, golf bags and ski equipment.
Complimenting the incredibly high standard
specification of DBX, which includes all available active
safety systems, there are many optional accessory
packages offered. These packages will tailor the car
even further to customers’ needs, sports or pastimes.
For example, the Pet package will include, amongst
other things, a portable washer to help attend to the
needs of a muddy dog after a walk. Alternatively, the
Snow package will deliver boot warmers to make a ski
trip just that little bit more pleasurable.The luxuriously
handcrafted interior of DBX has been designed to
provide equal space and comfort whether sitting in
the front or rear of the car. Class-leading headroom
and legroom combines with a full-length glass
panoramic roof and frameless door glass to offer a
fantastically light and spacious cabin environment. The
use of sports car seat packaging in the front not only
provides the driver with exceptional support and
long-distance driving comfort, but also provides knee
and footwell clearance for those sitting behind.
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Één stap dichterbij een rijkere
muziek- en ﬁlmbeleving
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Q BY ASTON MARTIN:DBX EN DE
MAGISCHE KUNST VAN MAATWERK
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Misschien wel het meest in het oog springende
kenmerk van het Q by Aston Martin interieur is
de unieke koolstofvezelafwerking op de zwevende
middenconsole en de portierbekleding van de auto.
Het centrale deel wordt vervaardigd uit een massief
blok met 280 afzonderlijke lagen koolstofvezel, die
zorgvuldig met de hand worden gelegd.
Na een uithardingsprocedé van twaalf uur wordt
het 90 uur lang met speciale frezen bewerkt om de
gewenste afwerking te realiseren. Kopers die op zoek
zijn naar zeer exclusieve en toch haalbare opties,
hoeven dus niet verder te kijken dan naar de ‘Q by
Aston Martin - Collection’. Reken maar dat er rond dit
aansprekende nieuwe model nog veel verrassingen
worden gepresenteerd. Om een eerdere James Bond
film aan te halen: The World is Not Enough!
Despite the elegance inherent in this model, Aston
Martin’s darker side is personified in this unique
example, portraying an aggressive, confident side of
the marque through a range of bold features.

Wie echt van alles het allerbeste en allermooiste wil
hebben, kan opteren voor een Aston Martins DBX die is
gepersonaliseerd ‘Q by Aston Martin’.
Marek Reichman, Executive Vice President & Chief
Creative Officer van Aston Martin zegt daarover: “Terwijl
wij al een ongelooflijk breed scala aan kleuren, materialen
en afwerkingen bieden, maakt ‘Q by Aston Martin’ het
mogelijk om werkelijk de grenzen van het haalbare te
verleggen. Wat klanten ook kunnen wensen en bedenken,
het wordt door ‘Q by Aston Martin’ gerealiseerd. Dat is
fascinerend.”

ELEGANT
De DBX is in een marktsegment waarin het woord
elegantie niet als eerste naar boven komt, een
uitzonderlijke auto. Het fastback-uiterlijk plaatst op een
slimme manier de visuele massa van de auto over de
achterwielen, zoals dat ook bij de sportwagens van Aston
Martin het geval is.
En dat zonder het in- en uitstappen lastiger te maken!
Ondertussen zorgt de lange wielbasis zowel voor een
uitstekende binnenruimte als voor een lagere, slankere daklijn.

Featuring a range of bespoke ‘Q by Aston Martin
– Commission’ and exclusive ‘Q by Aston Martin –
Collection’ design features, this example of the brand’s
recently unveiled SUV once again highlights the rulebreaking customisation that is achievable through the
marque’s ‘Q by Aston Martin’ service.
Marek Reichman, Aston Martin Executive Vice President
& Chief Creative Officer said, “While our designer
specifications previously demonstrated an incredibly
broad range of choice and expression from our existing
palette of colours and materials, ‘Q by Aston Martin’
offers the tools to those who have an uninhibited desire
to push the boundaries of what is achievable”.
The DBX manages to bring a level of sculpture and
sleekness to a sector perhaps not normally known for
elegance. The fastback look of DBX cleverly positions the
visual mass of the car over the rear wheels, just as you
see in Aston Martin’s sports cars. Meanwhile the long
wheelbase not only provides excellent interior packaging,
but also allows a lower, sleeker roofline, giving elegance to
the overall shape.

‘Q by Aston Martin – Commission’ allows customers
to create tailored options for their personal
specification. 22” gloss black painted wheels
complement the car’s bold exterior. Inside, a bespoke
diamond patterned satin chrome aluminium jewellery
pack machined from solid sits amongst swathes of
Obsidian Black leather. Carbon fibre machined from
solid to create a technical finish clads the central
console and door inserts, while an expansive single
piece of herringbone carbon fibre can be found
throughout the floor of the car’s storage area.
Perhaps the most eye-catching feature within the
DBX’s cabin is a unique carbon fibre finish used for
the car’s floating centre console and door trims.
Delivering a technical finish to the car’s interior,
the central piece is machined from a solid block
consisting of 280 individual layers of carbon fibre, laid
meticulously by hand. After a 12-hour curing process,
90-hours of five-axis milling are required to deliver
the stunning finish shown today.
For customers looking for highly-exclusive yet
attainable options, look no further than the ‘Q by
Aston Martin – Collection’. Featuring Satin Xenon
Grey paint, a carbon fibre lower exterior pack and
black anodised tread and sill plaques, each of these
options have previously been developed by the
luxury British marque’s in-house design team and
are available to order now. Reichman added, “Of
course, the example shown today is just one sphere
of inspiration that can be explored, but with DBX
providing the ultimate canvas to bring a vision to
life, I fully expect to see a wide and broad variety of
creations over the coming months”.
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Secret OBJ ectS

i n h et g O O i
PLUG . PLAY. ENJOY.

Een groeiend aantal cliënten heeft goede
redenen om te kiezen voor maximale discretie
omtrent de verkoop van hun villa. Bekende
Nederlanders, CEO’s, Captains of Industry.
U vindt ons complete huizenaanbod op Funda,
met uitzondering van de objecten die wij via
stille verkoop aanbieden. In een prijsrange van
twee tot dertig miljoen euro hebben wij de meest
exclusieve villa’s beschikbaar voor een zeer
selectieve doelgroep. Het zijn de ‘secret objects’
in onze portefeuille. Neemt u gerust contact
met mij op Jacques E. Walch, 06-53313602
Register Makelaar en Taxateur, Lid NVM/Fiabci
voor een cappuccino op ons
kantoor aan de Brink te Laren!

Voorma en Walch Makelaars in het Gooi
Laren, 035 - 539 90 80
Blaricum, 035 - 531 53 00
Huizen, 035 - 525 31 35
Business, 035 - 539 90 82
Bussum, 035 - 760 75 55

#JUSTMUSIC
active wireless high-end audio
puuravd.com/goldmund

si n d s 1 9 3 6

het Team
www.voorma-walch.nl
sinds 1936

KROYMANS

Jaguar - en Daimler liefhebbers weten ons al meer dan
veertig jaar te vinden. U kunt bij ons terecht voor de
aanschaf van een moderne of klassieke Jaguar, maar ook
voor onderdelen, reparaties of onderhoud aan uw auto.
Wij hebben een grote werkplaats die is uitgerust met de
modernste apparatuur, zodat we uw Jaguar of Daimler

Jaguar and Daimler enthusiasts have known to find
us for over forty years. You can contact us for the
purchase of a modern or classic Jaguar, but also for
spare parts, repairs or maintenance on your car.
We have a large workshop which is equipped with
the latest equipment, so that we can maintain your

perfect kunnen onderhouden en reparaties snel en
adequaat kunnen uitvoeren. Voel u welkom en ervaar ons
enthousiasme voor deze schitterende merken.

Jaguar or Daimler perfectly and perform repairs quickly
and efficiently. You are welcome to experience our
enthusiasm for this wonderful brand.

Graag tot ziens bij Kroymans!

See you at Kroymans!
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JAGUAR I-PACE
NOG SLIMMER, NOG BETER VERBONDEN, NOG SNELLER LADEND
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GLAS.
LICHT.
KARAKTER.

Bouw uw eigen droomhuis
met HUF HAUS
Ruim, luxueus en open dat zijn de zichtbare
kenmerken van de exclusieve HUF architectuur.
Hierachter schuilt een visie die uw dagelijks leven
en eigentijdse levensstijl op een nieuw manier
bekijkt en interpreteert. Laat u inspireren door
deze unieke architectuur in hout en glas, waarmee
de natuurlijke leefruimte van buiten, naar binnen
gebracht wordt.
HUF HAUS is esthetisch, indrukwekkend en
buitengewoon. Volledig op maat gemaakt en
volgens uw persoonlijke wensen. Een HUF huis
belichaamt uw individuele levensstijl volledig. En
is hét toppunt van individualiteit en exclusiviteit!
Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de
mogelijkheden? Neemt u dan contact op met
Onno Brasser.
HUF HAUS Utrecht
+31 30 232 19 37
utrecht@huf-haus.com
www.huf-haus.com
Welkom bij HUF HAUS!

/hufhaus

De Jaguar I-PACE - de eerste luxueuze en volledig elektrische
performance-SUV ter wereld – onderging kortgeleden wat
modelaanpassingen die hem nog aantrekkelijker maken. De
I-PACE biedt nu een nieuw snel, intuïtief infotainmentsysteem
en een snellere oplaadcapaciteit. Met deze auto bracht
Jaguar de eerste en beste elektrische auto in zijn soort
uit. Nu is hij nog weer overtuigender. Met zijn twee Jaguar
elektromotoren voor en achter, gecombineerde vermogen
van 400 pk en 696 Nm, aluminium constructie en lage
zwaartepunt bood de I-PACE al een ongeëvenaarde balans
tussen vierwielaandrijving, verfijning, luxe en wendbaarheid
- terwijl hij ook uitstekend kan worden ingezet voor
uiteenlopende praktische en alledaagse zaken. Sinds kort
is de oplaadcapaciteit geoptimaliseerd. De auto kreeg
bovendien een grensverleggend infotainmentsysteem. In
het topsegment kwam er sinds zijn introductie concurrentie
bij. Maar wie de auto objectief en nuchter beoordeeld
kan maar tot één conclusie komen: eigenlijk is er geen
concurrentie!
The Jaguar I-PACE – the world’s first premium all-electric
performance SUV – now offers a new fast, intuitive
infotainment system and quicker charging capability,
making owning and driving an electric vehicle easier
than ever. Since its debut the I-PACE has won more
than 80 global awards, including 2019 World Car of the
Year, World Car Design of the Year and World Green Car,
reinforcing its status as the Jaguar which tore up the rule
book to become the first and best electric car of its kind.
With two Jaguar-designed electric motors at each axle,
producing exceptional combined performance of 400PS
and 696Nm, aluminium construction and a low centre
of gravity, the I-PACE offers an unrivalled balance of allwheel drive performance, refinement, luxury and agility
– together with outstanding real-world range and dayto-day usability.
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I-PACE: in een oogopslag
De I-PACE is de eerste Jaguar met het Pivi Proinfotainmentsysteem. Pivi Pro is even intuïtief
te gebruiken als een smartphone en is snel en
responsief. Het biedt ook verbeterde EV-navigatie,
waarbij onderweg wordt getoond of er in de buurt
oplaadstations beschikbaar of bezet zijn, wat ze kosten
en hoe lang het duurt om op te laden (marktafhankelijk).
De auto wordt nu bovendien standaard geleverd met
een 11kW-boordlader, zodat klanten die thuis of op de
zaak beschikken over driefasenspanning aanzienlijk
sneller kunnen laden. Wanneer de auto is aangesloten
op een 11kW-wallbox kan per uur voor een actieradius
van 53 km* (WLTP) worden opgeladen, terwijl een
volledig lege accu binnen slechts 8,6 uur helemaal is
opgeladen - ideaal voor een nachtelijke oplaadbeurt
aan huis. In markten waar eenfase wallboxen van 7
kW worden gebruikt, profiteren klanten ook van een
concurrerend oplaadvermogen - tot 35 km opladen
per uur, waarbij een volledige oplaadbeurt 12,75 uur
duurt. Bij opladen ‘onderweg’ zal een lader van 50 kW
in 15 minuten tot 63 km opladen, terwijl dit voor een
lader van 100 kW in dezelfde tijd tot 127 km is. Anders
gezegd: bij een 100 kW snellader kun je in slechts een
kwartier 127 km aan actieradius laden.

I-PACE: at a glance
The Jaguar I-PACE now delivers even more technology
to make living the electric life simpler and more
rewarding than ever. This is the first Jaguar to feature
the new Pivi Pro infotainment system. As intuitive to use
as a smartphone, Pivi Pro is fast and responsive with
enhanced EV navigation that can show you if nearby
charging stations are available or in use, what they cost,
and how long it will take to charge (market-dependent).
I-PACE now comes with an 11kW on-board charger as
standard, enabling customers with access to three-phase
electricity supplies to enjoy significantly faster charging:
when connected to an 11kW wall box 53km/33 miles*
of range (WLTP) per hour can be achieved, while a full
charge from empty now takes only 8.6 hours – ideal
for overnight charging at home. Customers in singlephase markets using 7kW wallboxes also benefit from
competitive charging capability – up to 35km/22 miles
of charge per hour, with a full charge taking 12.75 hours.
When charging ‘on the go’, a 50kW charger will add up to
63km/39 miles in 15 minutes, whilst a 100kW charger will
add up to 127km/78 miles over the same period.
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Nieuw is ook dat de lucht in de binnenruimte voortaan
wordt geïoniseerd met een PM2.5-filter, dat ultrafijne
deeltjes en allergenen uit de lucht filtert. De I-PACE kan
zelfs de lucht in de binnenruimte filteren voordat de reis
wordt aangevangen. De buitenkant is verfraaid met een
nieuwe afwerking van de grille in Atlas Grey. Bovendien
is het lakpalet uitgebreid, is er een nieuwe serie wielen
beschikbaar en er wordt een luxueuze nieuwe Bright
Pack-optie aangeboden, beschikbaar voor alle I-PACEuitvoeringen.

“ Design for your
inspiring surrounding”
Stan van den Wildenberg

033 - 445 01 11 | info@vandenwildenberg.nl | vandenwildenberg.nl

Alan Volkaerts, Vehicle Line Director, Jaguar I-PACE
vertelt: “Toen we de I-PACE ontwikkelden, wilden we
dat het ‘s werelds meest gewilde elektrische auto
zou worden en dat hij zou laten zien wat er gebeurt
als Jaguar elektrisch gaat rijden. Ik denk dat we die
ambitieuze doelstellingen hebben gerealiseerd. Nu
hebben we hem nog beter gemaakt met een nieuw
infotainmentsysteem, driefase opladen en andere
technologie die zowel de bestuurder als de overige
inzittenden ten goede komt. De I-PACE was de eerste
volledig elektrisch aangedreven SUV van topkwaliteit.
Elke verandering die wij nu hebben doorgevoerd, zorgt
ervoor dat hij nog steeds de norm voor zijn klasse is.”.

I-PACE: in detail
slimmer, sneller en beter verbonden
Het Pivi Pro-infotainmentsysteem maakt het ruime,
luxueuze interieur van de I-PACE extra bijzonder. Het
virtuele 12,3” HD-instrumentencluster, het bovenste
aanraakscherm van 10 inch en het onderste van 5

With a focus on air quality, occupant well-being is
prioritised, with cabin air ionisation now featuring PM2.5
filtration to capture ultrafine airborne particles and
allergens. The I-PACE can even filter its cabin air before
a journey begins.The exterior design is enhanced with
a new Atlas Grey grille tip finish and customers benefit
from an enhanced paint palette, new range of wheels,
and a luxurious new Bright Pack option, available on all
models in the I-PACE range.
Alan Volkaerts, Vehicle Line Director, Jaguar I-PACE, said:
“When we developed the I-PACE we wanted it to be
the world’s most desirable electric vehicle and to show
what happens when Jaguar goes electric. I think we’ve
achieved those ambitious goals, and now we’ve made
it even better with a new infotainment system, threephase charging and technology that benefits driver and
passengers alike. We’ve also subtly enhanced the design
with an Atlas Grey finish to the grille mesh and with the
new Bright Pack option. I-PACE was the first premium allelectric performance SUV: every change we’ve made
ensures that it’s still the benchmark in its class.”

I-PACE: in detail
Smarter, faster and better connected:
The new Pivi Pro infotainment system is a highlight of
the I-PACE’s spacious, luxurious interior. The 12.3-inch
high-definition virtual instrument cluster, 10-inch and
5-inch upper and lower touchscreens** and multifunction, haptic rotary controllers are matched to crisp,
clean, contemporary graphics for an engaging, intuitive
user experience.
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inch** en de multifunctionele, haptische draaiknoppen sluiten
perfect aan op de kraakheldere, strakke, eigentijdse graphics.
Het geheel biedt steeds opnieuw een boeiende, intuïtieve
gebruikerservaring.
Pivi Pro is eenvoudig te gebruiken. De krachtige processor en
de ‘snelle start’ zorgen ervoor dat het systeem klaar is voor
gebruik zodra je achter het stuur plaatsneemt. Mede dankzij
een ingebouwde reservebatterij wordt de navigatie binnen
luttele seconden geïnitialiseerd. De nieuwe en intuïtieve platte
menustructuur maakt het systeem makkelijk navigeerbaar met de
functies die je regelmatig gebruikt en die met één klik toegankelijk
zijn via het startscherm. Voor het nieuwe navigatiesysteem is nog
maar de helft aan handelingen nodig om een bestemming in te
stellen en je kunt nu met een knijpbeweging van de vingers inen uitzoomen op de kaart, net als bij een smartphone.
Het 12,3” HD-instrumentarium heeft volledig herziene graphics
om nog duidelijker te tonen hoe vol de batterij is, terwijl
wijzigingen in het algoritme om de actieradius van het voertuig
te berekenen een nauwkeuriger voorspelling opleveren en
meer rekening houden met iemands rijstijl. De I-PACE is nu
ook verkrijgbaar met een optioneel draadloos oplaadplatform
onder de ‘zwevende’ middenconsole. Draadloos opladen
omvat ook signaalversterking, waardoor het signaal van de
telefoon langer sterker blijft. Een Smartphone Pack met Apple
CarPlay® is standaard, net als Bluetooth-technologie die twee
telefoons tegelijk kan koppelen, zodat je altijd verbonden bent.
Het Smartphone Pack bevat bovendien afhankelijk van de markt
standaard Android Auto™ en Baidu CarLife. Je hoeft je ook nooit
zorgen te maken over het dataverbruik of over de aanschaf van
een simkaart, want de I-PACE wordt geleverd met een dual modem
embedded simkaart (eSIM) en een gratis 4G-data-abonnement
waarmee onbeperkt muziek kan worden gestreamd via Spotify,
Deezer of Tunin en er tegelijkertijd kaart-, weer-, kalender- en
verkeersupdates kunnen worden uitgevoerd***.

Inspired by smartphones, Pivi Pro is easy to use, while its
powerful processor and ‘fast start-up’ ensures the system is
ready to go by the time you’re in the driving seat. Supported
by a built-in back-up battery, navigation initialisation takes just a
few seconds. The new and intuitive flat menu structure makes
navigating the system easy with the features and functions you
use regularly accessible via the home screen with just a click.
The redesigned navigation system reduces the number of
steps required to set a destination by half and customers are
now able to pan and zoom in and out of the map with a pinch
of the fingers, just as with a smartphone.
The 12.3-inch HD instrument cluster now features completely
revised graphics to give an even clearer indication of battery
state of charge, while changes to the predictive range calculation
algorithm deliver a more accurate and consistent estimate of
vehicle range, and are more reflective of an individual’s driving
style. I-PACE is now available with an optional wireless device
charging pad beneath the ‘floating’ centre console. Wireless
charging also includes signal boosting, ensuring the phone’s
signal remains stronger for longer. A Smartphone Pack with Apple
CarPlay® is standard, as is Bluetooth technology which can pair
two phones simultaneously ensuring you’ll always be connected.
The Smartphone Pack also includes Android Auto™ and Baidu
CarLife, depending on market applicability, as standard.
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Het Pivi Pro-infotainmentsysteem zorgt ervoor dat
je ook in minder tijd en met minder moeite op je
bestemming komt. De navigatie maakt gebruik van
zelflerende algoritmen voor nog betere routes, de
spraakbegeleiding weet zelfs stil te blijven als je op
bekend terrein rijdt, en dankzij software-over-the-air
(SOTA)-functionaliteit zijn de kaarten altijd up-to-date.
Stephen Boulter, Vehicle Engineering Manager van
Jaguar I-PACE: “Met het Pivi Pro-infotainmentsysteem
zijn openbare oplaadnetwerken extra eenvoudig te
gebruiken. Behalve dat het systeem laat zien waar
oplaadstations zijn, kan het ook aangeven of ze
beschikbaar zijn, hoeveel het gebruik ervan kost en
hoe lang het opladen ongeveer zal duren. Wij weten dat
de meeste klanten hun I-PACE thuis opladen, maar we
wilden het opladen onderweg even eenvoudig maken.
Met ons nieuwe infotainmentsysteem is dat mogelijk”.
Het proces wordt nog verder vereenvoudigd doordat
de Pivi Pro automatisch oplaadstations aan de route
kan toevoegen, als dat nodig mocht zijn. Het systeem
selecteert de optimale opladers om de totale reistijd
te minimaliseren. Op lange ritten kan Pivi Pro ook
voorspellen hoe vol de accu nog is bij aankomst op een
bepaald tussenpunt.****

HOOFDSTRAAT 25, GORSSEL • 0575-491452 • WWW.STORMINK.NL

Customers need no longer be concerned about data
usage or buying a SIM, as the I-PACE comes with a dual
modem embedded SIM (eSIM) and complimentary 4G
data plan which enables unlimited music streaming via
Spotify, Deezer or Tunin and map, weather, calendar
and traffic updates simultaneously***.
The new Pivi Pro infotainment system will help to get
you where you want to go in less time and with less
effort. The navigation uses self-learning algorithms
to optimise routing, voice guidance even knows to
remain quiet when you’re travelling through areas
you know, and maps will always be up to date thanks
to software-over-the-air (SOTA) functionality.
Stephen Boulter, Vehicle Engineering Manager,
Jaguar I-PACE, said: “The Pivi Pro infotainment system
makes it easy to use public charging networks. As
well as showing where charging stations are it can
also tell you if they’re available, what they cost to
use, and an estimate of charging time. We know
that most customers charge their I-PACE at home
but we wanted to make charging on the go just as
simple – and our new infotainment system makes
that possible.” Simplifying the process still further is
Pivi Pro’s ability to automatically add charging stations
to your route, if needed. The system will select the
optimum chargers to minimise total journey time. On
long drives, Pivi Pro can also show you the predicted
charge level on arrival at each waypoint.****
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Assistentie en welbevinden van de bestuurder:

Driver assistance and wellbeing:

De I-PACE is ontworpen om u en uw gezin een veilige
reisomgeving te bieden. Hij heeft daarvoor al de maximale
score van vijf sterren toegekend gekregen door EuroNCAP.
Geavanceerde digitale technologie zorgt voor nog meer
ondersteuning voor de bestuurder en weggebruiker.

The I-PACE has been designed to keep you and your family
safe, and was awarded the maximum five-star EuroNCAP
rating. State-of-the-art digital technology further assists
drivers and road users. Visibility is significantly enhanced
with a new 3D Surround Camera that provides a
360-degree digital plan view of the surrounding area and
potential hazards, visible through the central touchscreen.
Inside the cabin, the ClearSight rear view mirror improves
vision and convenience by ensuring the driver always
has an unobstructed view of the road behind, even with
three people in the rear seat or with the 656-litre luggage
compartment loaded up to the roof.

De zichtbaarheid wordt significant verbeterd met een nieuwe
3D-surroundcamera, die een digitale plattegrond in 360
graden-weergave van de omgeving en van mogelijke gevaren
biedt en die op het aanraakscherm wordt weergegeven. In
de auto zelf zorgt de ClearSight-achteruitkijkspiegel voor een
beter zicht en voor meer gemak door de bestuurder altijd
onbelemmerd zicht te geven op de weg achter zich, ook als er
drie inzittenden op de achterbank zitten of als de bagageruimte
van 656 liter tot aan de nok is volgeladen. ClearSight maakt
namelijk gebruik van een achteruitkijkcamera met brede
hoek die is verbonden met een hoog resolutiescherm in de
frameloze glazen binnenspiegel.

ClearSight uses a wide-angle, rear-facing camera
linked to a high-resolution screen within the frameless
glass mirror. A small toggle switch on the mirror allows
the driver to switch seamlessly between the view from
the standard mirror and the camera feed.
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the wings of music

Met een tuimelschakelaartje op de spiegel kan de bestuurder
naadloos schakelen tussen zicht via de standaardspiegel of
via de camerabeelden. De HD-camera, die in de op het dak
gemonteerde antennemodule is geïntegreerd, werkt onder
alle omstandigheden, ook bij weinig omgevingslicht. Een
beschermende lip en een speciale coating stoten water af en
zorgen ervoor dat de cameralens zo schoon mogelijk blijft.
Alle inzittenden profiteren van de verbeterde klimaatregeling, die
zorgt voor een slimme, energiezuinige verwarming of koeling van
maximaal vier zones onafhankelijk van elkaar. De ionisatie van
de lucht in de auto verwijdert allergenen uit de lucht. Ultrafijne
deeltjes - waaronder PM2.5-deeltjes – worden opgevangen door
een filtersysteem om de gezondheid en het welbevinden van
de inzittenden te beschermen. Een belangrijk voordeel van het
nieuwe filtersysteem is ook dat tijdens het opladen met behulp van
het pre-conditioneringssysteem van de I-PACE (dat zorgt voor een
optimale accutemperatuur) de cabine ook kan worden gezuiverd
van allergenen en ultrafijne deeltjes voordat je in de auto stapt.

De makkelijke manier om
op elektrisch over te stappen:

Fazioli builds grand and concert pianos. Each instrument is
individually handcrafted, combining the finest quality materials
with outstanding craftsmanship and the latest technology.

Evert Snel

lmporteur van Fazioli
Dealer van o.a.Yamaha,
Schimmel, Seiler, Grotrian Steinweg
Tevens groot aanbod occasion instrumenten
lnkoop, verkoop, restauratie, stemmen,
onderhoud, verhuur, concertservice
Bezoek- en correspondentieadres:
Nie uwen d aal 6 6 • 3985 A E Werkhoven
Tel. 0343 551577 / 551741 • Fax 0343 552059
www.evertsnel.nl • info@evertsnel.nl

De Jaguar I-PACE is bedoeld om u op elk moment van uw reis
gemoedsrust te bieden en om het bezit van een elektrische auto
zo eenvoudig mogelijk te maken. Met een actieradius tot 470 km
(WLTP) door de 90kWh-accu hoeft bij gemiddeld dagelijks woonwerkverkeer de I-PACE slechts één keer per week te worden
opgeladen*****. De I-PACE wordt geleverd met een accugarantie
van 8 jaar of 160.000 km. Op jaguar.com kunt u met een tool de
actieradius berekenen en kunt u eenvoudig zien in welke mate
factoren als rijsnelheid, omgevingstemperatuur en aircogebruik
van invloed zijn op de werkelijke actieradius. Via de Jaguar
iGuide app kunt u gemakkelijk de belangrijkste functies en
bedieningselementen van uw Jaguar IPACE vinden en begrijpen.
De app fungeert ook als mobiele gebruiksaanwijzing, opdat
antwoord op elke vraag over het opladen binnen handbereik is.
Voor vragen onderweg kan ook dag en nacht de hulp worden
ingeroepen van de I-Assistance-service - met een druk op de knop
wordt u meteen doorverbonden met een expert die vragen over
uw auto kan beantwoorden. Jaguar werkt over de hele wereld
samen met aanbieders van laadpunten voor thuis, waardoor het
opladen van uw auto even eenvoudig is als het opladen van
uw telefoon. Elk thuislaadpunt van de door Jaguar aanbevolen
partners wordt smart-enabled geleverd. Dat betekent dat u de
voortgang van het opladen rechtstreeks vanaf uw smartphone kunt
activeren en deactiveren. Bij het opladen bij openbare laadpunten
wordt de oplaadkabel van de I-PACE vergrendeld zodra de auto op
slot wordt gedaan. De kabel kan pas worden losgekoppeld als de
auto weer van het slot is. U kunt dus de hele dag onbezorgd actief
zijn terwijl de auto oplaadt. Een ecomodus helpt de actieradius te
behouden door een zuiniger manier van rijden te stimuleren. Ook
regelt de I-PACE dan op subtiele energiebesparende wijze de
temperatuur, luchtcirculatie en een aantal andere functies in de
auto. Mooi is ook dat de I-PACE is uitgerust met Software over the Air
(SOTA) functionaliteit. Dit betekent dat systemen zoals infotainment,
accubeheer en opladen op afstand kunnen worden bijgewerkt
en dat de I-PACE in de loop van de tijd nog verder kan worden
verbeterd. Als u in de markt bent voor een elektrische auto is het
absoluut verstandig om een uitgebreide proefrit te komen maken;
de Jaguar I-PACE is werkelijk een grensverleggende topauto!

Neatly integrated within the roof-mounted antenna
module, the high-definition camera works in all
conditions, including low ambient light, while a protective
lip and hydrophobic coating help to repel water and
ensure the camera lens remains as clean as possible.
All occupants benefit from the enhanced climate control
system, which delivers smart, energy-efficient heating
or cooling of up to four zones independently. Cabin air
ionisation designed to remove allergens, also features
a filtration system which captures ultrafine particles –
including PM2.5 particulates – to improve occupant
health and wellbeing. One important benefit to the new
filtration system is that, when charging, customers can use
the I-PACE’s pre-conditioning system (which optimises
battery temperature) to also purge the cabin of allergens
and ultrafine particles before beginning a journey.

Going electric made easy:
With a range of up to 470km / 292 miles (WLTP) from
its 90kWh battery, customers with an average daily
commute would only need to charge their I-PACE once
a week*****. I-PACE is offered with an 8 year or 100,000
mile / 160,000KM battery warranty. A range calculation
tool on jaguar.com makes it easy to see how factors such
as vehicle speed, ambient temperature and climate
control settings can influence the real-world range you
could expect to achieve. Jaguar has developed the
iGuide app making it simple to find and understand
the key features and controls of your Jaguar IPACE. It
also doubles as your mobile owner’s manual, ensuring
the answer to any question about charging are at your
fingertips.
For queries ‘on the go’ I-PACE customers can also get
help 24/7 from the I-Assistance service – at the touch of a
button they’ll be connected directly to an expert to answer
any queries about the vehicle. Jaguar Partners with homecharging providers all over the world, making charging
your car as easy as charging your phone. Every home
charging point from Jaguar’s recommended partners
comes smart enabled, meaning you can conveniently
activate and deactivate you charging progress straight
from your smart phone.
When charging in public places the I-PACE’s charging
cable locks into place as soon as the car is locked, and
cannot be disconnected until the vehicle is unlocked,
giving you the freedom to go about your day while
the vehicle charges up. The Jaguar I-PACE has an
Eco Mode which helps preserve range by reducing
energy depletion and encouraging a more efficient
driving style. It also makes subtle changes to cabin
temperature, air recirculation and to a number of the
car's other features. You can override these changes
by normal operation of each feature or via the menu
settings. The I-PACE is equipped with Software over the
Air (SOTA) functionality. This means Systems including
infotainment, battery management and charging can be
updated remotely and enable the I-PACE to continuously
improve over time.
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Zonder zorgen kopen

Onafhankelijk aankoopmakelaar | Langdurige ervaring | Specialist in luxe segment | Discreet

Zonder zorgen kopen in het luxe woonsegment en mét de
persoonlijke ondersteuning van een ervaren aankoopmakelaar.
Pracht Aankoopmakelaars is de aankoopexpert in Midden-Nederland
op het gebied van vrijstaande villa’s, luxe appartementen en grote
twee-onder-een kapwoningen.
Met bijna vijftien jaar ervaring weet Pracht Aankoopmakelaars
ieder aankooptraject op discrete en persoonlijke wijze te begeleiden.
Met oog voor detail, een reële kijk op de woningmarkt en met volle
aandacht voor uw woon- en leefwensen.
Het netwerk van Pracht Aankoopmakelaars omvat alle expertises
op het gebied van woningaankoop. Zo kunt u rekenen op een
vertrouwde kring van financieel adviseurs, notarissen, taxateurs,
verbouwspecialisten en verhuizers.
Pracht Aankoopmakelaars gaat voortvarend te werk, is vasthoudend
en stelt uw belangen ten alle tijden voorop.
Van zoektocht tot sleuteloverdracht: Pracht Aankoopmakelaars
maakt het aankopen van uw droomwoning een zorgeloze ervaring.

Willem Arntszlaan 141
3734 EE Den Dolder
t. 030-228 60 49
info@prachtaankoopmakelaars.nl
prachtaankoopmakelaars.nl

Onze andere services:
PrachtInternationals.nl (Estate Agents)
PrachtTaxateurs.nl (Onafhankelijke Taxateurs)
PrachtNova.nl (Verbouwmanagers)

365

CARLOS LAMAS
ARCHITECT

+34 609 572 275

www.carloslamas.com

NIEUWE JAGUAR F‑PACE:
luxueus, connected en ook met
elektrische aandrijving leverbaar
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ROWTAG - VERKRIJGBAAR VANAF € 3.449

adventure seeker

Ontworpen voor het meeste fietsplezier en voor elke ondergrond. Ultiem uitgebalanceerde geometrie
in combinatie met een groot aantal bevestigingspunten, wiel- en aandrijving configuraties maakt deze
gravel-racer ideaal voor elk avontuur. Stel jouw Rowtag samen op vannicholas.com.

Designed to be the most fun, in the most places. Supremely balanced geometry combined with
multiple mounts, wheel and transmission configurations make this gravel racer the ideal companion
for any adventure. Create your Rowtag on vannicholas.com. The Rowtag is available from € 3.449,-

Met een indrukwekkend vernieuwd uiterlijk,
een geheel nieuw en uiterst verfijnd interieur
met onder andere het nieuwste generatie Pivi
Pro-infotainmentsysteem en keuze uit vier- en
zescilindermotoren met Plug‑in Hybride en
Mild Hybride-techniek, is de nieuwe Jaguar
F‑PACE luxueuzer, beter verbonden en
efficiënter dan ooit. Maak kennis!

With an impressively updated exterior, an
all-new and highly refined interior featuring
the latest generation Pivi Pro infotainment
system and a choice of four and six-cylinder
engines with Plug-in Hybrid and Mild Hybrid
technology, the new Jaguar F-PACE is more
luxurious, even better connected and more
efficient than ever.

Dankzij een nieuwe motorkap met een
bredere ‘power bulge’ en vloeiende vormen
oogt de Jaguar F‑PACE krachtig en strak. De
aandacht die aan details is besteed wordt o.a.
geïllustreerd door de ‘leapers’, de springende
Jaguar, op de uitstroomopening in de
voorschermen. De nieuwe voorbumper heeft
luchtinlaten die zijn afgewerkt met donker
gaaswerk. Daardoor oogt de vernieuwde
F‑PACE extra breed. De grille is ook groter
dan voorheen en wordt geflankeerd door
superslanke, dubbele LED-koplampen. Deze
zijn voorzien van ‘Double J’-dagrijverlichting
– optioneel met Pixel LED-technologie – en
geven een intens helder licht.

A new bonnet with a wider power bulge and
flowing curves makes the Jaguar F-PACE look
powerful and sleek. The attention to detail
is illustrated by the so-called ‘Leapers’, the
image of the leaping jaguar, on the outflow
opening in the front fenders.
The new front bumper features air intakes
finished with dark mesh. This gives the
new F-PACE an extra wide look. The grille
is larger than before and is flanked by
super-slim dual LED headlamps. They
feature ‘Double J’ daytime running lights optionally with Pixel LED technology - and
emit an intensely bright light.
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Kan water branden...?
Ja dat kan!
Afire water en bio ethanol openhaarden overal toe te passen doordat
er geen aan of afvoerkanalen nodig zijn. Voor dealer adressen contact ons:

Voor meer informatie: A-FIRE NL-BE | www.a-fire.nl
+31 (0)10 261 6000 | info@a-fire.nl

A Fire

Met de functie Adaptive Driving Beam
past het LED-verlichtingssysteem de
verlichtingspatronen automatisch aan
elke situatie aan. Adaptive Driving Beam
analyseert de weg voor de auto continu en
stelt automatisch het grootlicht zo in dat het
risico van verblinding van tegenliggers en
andere verkeersdeelnemers minimaal is en
de weg en verkeersborden optimaal worden
verlicht.

With the Adaptive Driving Beam function, the
LED lighting system automatically adjusts the
lighting patterns to each situation.

De Jaguar F‑PACE is in de uitvoeringen SE
en HSE ook leverbaar met Auto High Beam
Assist. Dit systeem schakelt op basis van de
beelden van de naar voren gerichte camera
automatisch tussen groot- en dimlicht om
het risico dat tegenliggers worden verblind te
reduceren.

The new Jaguar F-PACE is available
in SE and HSE models with Auto High
Beam Assist. Based on the images from
the forward-facing camera, this system
automatically switches between high and
low beam to reduce the risk of oncoming
traffic being dazzled.

De nieuwe, ranke achterlichten hebben
de ‘double chicane’-vormgeving die werd
geïntroduceerd op de volledig elektrische
Jaguar I‑PACE. Ze accentueren de breedte
van de auto en geven die in combinatie met
de nieuwe achterbumper en vijfde deur een
nog meer zelfverzekerde uitstraling.

The new sleek taillights have the ‘double
chicane’ styling first seen on the all-electric
Jaguar I-PACE. They accentuate the width
of the car and, in combination with the new
rear bumper and fifth door, give it an even
more confident look.

This function continuously analyzes the road
in front of the car and automatically adjusts
the high beam so that the risk of dazzling
oncoming traffic and other road users is
minimal and the road and traffic signs are
optimally illuminated.

Design
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In R-Dynamic-uitvoering heeft
de F‑PACE kenmerkende
designdetails die het sportieve
karakter van deze Jaguar
accentueren. Alle versies van de
nieuwe F‑PACE zijn desgewenst
leverbaar met het Black Exterior
Pack, dat de auto met speciale
glanzend zwarte details nog
dynamischer looks geeft.

In the R-Dynamic version, the
F-PACE features distinctive
design details that accentuate the
sporty character of this Jaguar.
All versions of the new F-PACE
are also available with the Black
Exterior Pack, which gives the car
even more dynamic looks with
special gloss black details.
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KROYMANS

Kroymans is sinds 2016 service partner van Land Rover
en Range Rover. Dat betekent dat u bij ons terecht
kunt voor onderhoud en reparatie van alle moderne en
klassieke types. Maar ook voor de aanschaf van originele
accessoires kunt u bij ons terecht.

Since 2016 Kroymans have been a service par tner of
Land Rover and Range Rover. This means that you can
come to us for maintenance and repair of modern
and classical cars, but also for the purchase of original
accessories.

Overweegt u de aanschaf van een moderne of klassieke
Land Rover of Range Rover? Ook dan helpen wij u graag.
Onze jarenlange ervaring met Engelse auto's maakt dat we
ook voor Land Rover en Range Rover hét adres zijn.

Are you considering the purchase of a modern or classic
Land Rover or Range Rover? Then we can help you. Our
years of experience with English cars makes us the place
to be for Land Rover and Range Rover.

Graag tot ziens bij Kroymans!

See you at Kroymans!
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RANGE ROVER EVOQUE EN LAND ROVER DISCOVERY
SPORT NU OOK ALS PLUG-IN HYBRIDE MET
ELEKTRISCHE RANGE TOT 68 KM
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De Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport
zijn nu ook leverbaar als Plug-in Hybrid Electric Vehicle,
PHEV. Dee premium SUV’s bieden hierdoor de prestaties,
verfijning en bekwaamheid die verwacht mag worden van
een Range Rover en Land Rover in combinatie met een
elektrische actieradius tot 68 kilometer en een gemiddelde
CO2-emissie van 32 g/km. Beide uitvoeringen heten
P300e. De prijzen beginnen bij € 55.230,-

The new Range Rover Evoque and Land Rover Discovery
Sport premium compact SUVs are now available with plugin hybrid electric vehicle (PHEV) technology, delivering the
performance, refinement and capability customers expect
together with an electric-only range of up to 66km and
CO2 emissions as low as 32g/km.
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“ Voor een
stralende
lach”

De Range Rover Evoque P300e en Land Rover Discovery
Sport P300e zijn gebaseerd op het zeer eigentijdse
Premium Transverse Architecture.platform van Land Rover.
Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met mogelijk
elektrische aandrijving, zonder dat dit ten koste gaat van de
befaamde offroad capaciteiten van beide auto’s. De Range
Rover Evoque P300e en Land Rover Discovery Sport P300e
worden leverbaar naast de al bestaande uitvoeringen met
een 48 Volt Mild Hybride-aandrijflijn.
Beide auto’s combineren een Ingenium 1.5 liter 3-cilinder
benzinemotor (147 kW/200 pk) met een elektromotor van 80
kW/109 pk. Deze is geïntegreerd in de achterwielophanging
en haalt zijn energie uit een lithium-ion batterij (15 kWh)
onder de achterbank. De Range Rover Evoque P300e
accelereert in 6,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur;
de Land Rover Discovery Sport P300e doet hier slechts 0,2
seconden langer over. Beide SUV’s kunnen tot een snelheid
van 135 km/uur volledig elektrisch rijden. De Range Rover
Evoque P300e heeft een CO2-emissie van slechts 32 g/
km gemiddeld (WLTP). De elektrische range bedraagt tot 68
kilometer. Het brandstofverbruik is een indrukwekkende 1,4
l/100 km gemiddeld. De iets forsere Land Rover Discovery
Sport P300e komt op alleen elektrokracht tot 64 kilometer
ver. Het brandstofverbruik is 1,6 l/100 km gemiddeld en de
CO2-uitstoot bedraagt slechts 36 g/km gemiddeld.

Rijstanden
Als bestuurder van de Range Rover Evoque P300e of
Land Rover Discovery Sport P300e kun je kiezen uit drie
rijstanden, ongeacht of je in de stad of op de snelweg rijdt:
1. HYBRID (de automatische rijstand) – combineert
automatisch de aandrijfkracht van de benzinemotor en
elektromotor. De werking past zich aan de rijcondities
en de hoeveelheid energie in de batterij aan. Wie een
bestemming in het navigatiesysteem invoert, activeert
de Predictive Energy Optimisation (PEO). Deze koppelt
gps-data aan de route voor het bereiken van optimale
efficiency en rijcomfort. Het system schakelt op basis van
hoogteverschillen in de geplande route tussen elektrische
en conventionele aandrijving voor een zo laag mogelijk
brandstofverbruik.

De kliniek
Onze Kliniek is gevestigd in het pand ´Museumkwartier´in
het hartje van Amsterdam Zuid, vlak bij de Roelof Hartstraat
en de van Baerlestraat. Er zijn in totaal 14 behandelkamers,
waarin tandartsen, mondhygiënisten en tandarts specialisten
werkzaam zijn. De wachtkamer is tevens in gebruik als
galerie. Diverse kunstenaars stellen hier steeds wisselende
werken ten toon.

Ons tandtechnisch laboratorium is gespecialiseerd in het
vervaardigen van volledig keramische restauraties. Hier
vindt een groot deel van de afwerking van de (front-)
restauraties plaats waar u als patiënt bij bent. Mocht u
vragen hebben of wilt u een afspraak maken call:
020-6623914 or send us an email.

2. EV (Electric Vehicle) – maakt het mogelijk om alleen op de
elektromotor te rijden waarbij gebruik wordt gemaakt van
de energie uit de batterij. De autorit is stil en zonder enige
emissies.
3. SAVE – geeft prioriteit aan de verbrandingsmotor waarbij
de batterij zijn laadstatus (‘State of Charge’) behoudt.

PHEV-technologie

Kliniek voor Cosmetische Tandheelkunde Amsterdam Zuid

Beide uitvoeringen maken dus gebruik van Land
Rovers Premium Transverse Architecture. Dit modulaire
voertuigplatform is van meet af aan ook ontworpen
voor geëlektrificeerde aandrijving (Mild Hybride en
Plug-in Hybride). Omdat de technologie zich onder de
wagenvloer bevindt, blijft de binnenruimte van beide
premium SUV’s intact.

Badged P300e, both the new Range Rover Evoque and
Land Rover Discovery Sport plug-in hybrids are based
on Land Rover’s state-of-the-art Premium Transverse
architecture, which was designed to support electrification
while maintaining Land Rover’s signature off-road capability.
The new plug-in hybrid P300e models join the existing 48volt mild-hybrid SUVs, bringing new levels of efficiency to
the premium compact SUV sector.
The new models offer sustainable performance by
combining a 200PS (147kW) 1.5-litre three-cylinder Ingenium
petrol engine with a 109PS (80kW) electric motor integrated
into the rear axle and powered by a 15kWh lithium-ion battery
located below the rear seats. Performance and capability
are uncompromised, with acceleration of 0-100km/h in just
6.4 seconds (0-60mph in 6.1 seconds) in the Range Rover
Evoque. Meanwhile, the Discovery Sport offers 0-100km/h
in 6.6 seconds (0-60mph in 6.2 seconds). Both can reach
speeds of up to 135km/h (84mph) using electric power
alone. Efficiency is remarkable: the Range Rover Evoque
P300e emits just 32g/km of CO2 (WLTP) and has an allelectric, zero tailpipe emission range of up to 66km (41
miles), with fuel economy of 1.4L/100km (201.8mpg). The
Discovery Sport P300e can travel up to 62km (38 miles)
using all-electric power and delivers fuel economy of
1.6L/100km (175.5mpg). Thanks to its electrified technology,
the Discovery Sport P300e produces exceedingly low CO2
emissions of only 36g/km.

Driver-selectable modes
Drivers of both models can select from three driving modes
to best suit their needs, whether they’re in the city or driving
on the highway:
1. HYBRID mode (the default driving mode) – automatically
combines power from the electric motor and petrol engine.
The operating strategy adapts to driving conditions and
the remaining charge in the battery. Entering a destination
in the navigation system enables the Predictive Energy
Optimisation (PEO) function to intelligently integrate route
and GPS data to maximise efficiency and comfort for the
selected journey.
2. EV (Electric Vehicle) mode – enables the vehicle to run
solely on the electric motor using the energy stored in the
battery, for quiet, zero-tailpipe emission journeys.
3. SAVE mode – prioritises the combustion engine as its
main power source, maintaining battery State of Charge at
the chosen level.

PHEV technology
The new compact SUVs are produced using Land Rover’s
Premium Transverse Architecture, which was designed
from the outset to accommodate plug-in and mild-hybrid
technologies. The hardware is cleverly packaged beneath
the cabin floor without compromising interior space. The
Electric Rear Axle Drive (ERAD) is powered by a compact
15kWh lithium-ion battery located below the rear seats.

Pieter-Baststraat 21 – 27 | 1071 TV Amsterdam | T: 020 -662 3914 | E: info@kctamsterdamzuid.nl

www.kctamsterdamzuid.nl
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De geavanceerde Electric Rear Axle Drive (ERAD) haalt
zijn energie uit een lithium-ion batterij van 15 kWh onder
de achterste zitplaatsen. Een zes millimeter dikke stalen
onderplaat beschermt de batterij zodra de bestuurder een
beroep doet op de terreincapaciteiten van zijn SUV.
De ERAD is uitgerust met een lichte, compacte en efficiënte
synchrone permanente magneetmotor. Ook is er een 1-traps
transmissie en een ingebouwde omvormer. De ERAD zelf
is geïntegreerd in de Integral Link-achterwielophanging.
Boven 135 km/uur wordt de elektromotor ontkoppeld om de
weerstand te verminderen en efficiency te optimaliseren.
Wanneer de snelheid onder 135 km/uur komt, wordt de
elektromotor onmerkbaar ingeschakeld.

Vispring is slaapspecialist sinds het op de markt brengen van ’s werelds eerste matras
met pocketveren in 1901 en staat sindsdien bekend om zijn uitzonderlijk comfortabele bedden.
Elk Vispring bed wordt individueel op bestelling en volledig met de hand gemaakt
met de fijnste natuurlijke materialen, speciaal voor u.
Kom nu bij ons de nieuwe Limited Edition ‘Caroline’ ontdekken.

Brabantsestraat 2
3812 PJ Amersfoort
0334767797
www.truste.nl

De compacte High-Voltage Junction Box (HVJB) onder de
voorste zitplaatsen is een andere technologische innovatie.
Hierin zitten de DC-omvormer die de hoogspanning van de
hybride batterij verandert in laagspanning om het 12 Volt
netwerk te ondersteunen en een ‘on-board’-lader van 7
kW om de batterij te laden als de auto op het stroomnet is
aangesloten. Naast de HVJB bevindt zich de Belt-integrated
Starter Generator (BiSG). Deze levert de energie die vrijkomt
tijdens regeneratief remmen voor het laden van de hoog
voltage batterij. Deze energie kan ook worden gebruikt voor
onmiddellijke ondersteuning van de vierwielaandrijving.
Een nieuw ‘brake-by-wire’-remsysteem vervangt het
vacuüm bekrachtigde systeem en combineert regeneratief
remmen met de Belt-integrated Starter Generator en de
hydraulische remmen voor een consistent en uiterst precies
pedaalgevoel.

The battery is made up of 84 prismatic cells, arranged
in seven 50Ah modules of 12, with a 6mm-thick steel
undertray that protects the battery without compromising
the vehicles’ hallmark all-terrain capability.
The advanced Electric Rear Axle Drive (ERAD) features a
light, compact and efficient synchronous permanent magnet
motor. To optimise package space, the driveshafts are
concentric with the motor and single-speed transmission,
while the inverter is also integrated within the ERAD casing.
The ERAD module is neatly integrated within the Integral
Link rear suspension system. At speeds above 135km/h
(84mph), the electric motor is decoupled to reduce drag
and therefore optimise efficiency, and then seamlessly reengages when the speed falls below this.
The compact high-voltage junction box (HVJB) under
the front seats is another engineering innovation. This
comprises the DC: DC converter (changes high-voltage
current from the hybrid battery to low voltage to support
the 12-volt network) and the 7kW on-board charger used
to charge the hybrid battery when the vehicle is plugged
in. Packaged next to this is the Belt-integrated Starter
Generator (BiSG) Inverter which, through intelligent
electrical management, can send recuperation energy
to the high-voltage battery for storage to use later or for
immediate redeployment to support full all-wheel drive
capability. A new brake-by-wire system replaces the
traditional brake vacuum servo, and seamlessly blends
regenerative and friction braking to provide a consistent
and precise pedal feel.
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Het systeem kan regeneratief remmen met een vertraging tot
0,2 g(2) en maximaliseert de energie-efficiency door bij gas of
stroom loslaten en tijdens het uitrollen van de auto de batterij op
te laden. De slimme plaatsing van de PHEV-technologie heeft
geresulteerd in meer rijdynamiek, een 6% lager zwaartepunt en
een verder verbeterde gewichtsverdeling voor/achter.

Laden
Beide modellen zijn leverbaar met een Mode 2laadkabel.
Hiermee kan de batterij via een normaal stopcontact in 6 uur
en 42 minuten worden opgeladen, bijvoorbeeld ’s-nachts als
de auto toch stilstaat. Met een Mode 3laadkabel gaat het laden
sneller, dan is in slechts 1 uur en 24 minuten de batterij voor 80%
vol. Deze laadkabel is geschikt voor een wallbox of openbaar
laadpunt van 7 kW (AC, wisselstroom). Bij het groeiende aantal
openbare DC-snellaadpunten (DC=gelijkstroom) is de batterij
het snelst op te laden, namelijk met 32 kW in een halfuur naar
80% van de capaciteit. De laadaansluiting bevindt zich op het
achterspatbord.
Met de InControl Remote-app voor smartphones blijven eigenaren
altijd verbonden met hun Range Rover Evoque P300e of Land
Rover Discovery Sport P300e. Zij kunnen hiermee waar dan ook
de laadstatus van hun auto controleren, de auto gereedmaken
voor vertrek en laadtijden instellen waarop energietarieven
lager zijn. Ze kunnen ook voordat ze met hun auto wegrijden
de batterij en het interieur op de gewenste temperatuur laten
brengen. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van de energie op
het moment dat de auto ingeplugd is en niet als de auto rijdt. Dat
scheelt veel in actieradius.
The system can deliver up to 0.2g of deceleration under
regenerative braking, maximising energy efficiency by using
the vehicles’ kinetic energy to recharge the battery on the
overrun. Intelligently locating the PHEV system throughout the
structure improves dynamics, lowering the centre of gravity by
six per cent and further optimising front-rear weight distribution.

Charging
The new PHEV models are available with a Mode 2 Home
Charging Cable, enabling customers to fully charge the vehicle
from a plug socket in 6hrs 42mins, which is perfect for overnight
charging. For faster charging, the Mode 3 Charging Cable
enables customers to plug-in to a 7kW AC domestic wall box or
AC public charge points: this enables charging from 0-80 per
cent in just 1hr 24mins. The quickest charge times are achieved
using the growing public charging network of DC charge points:
at 32KW DC, 0-80 per cent takes just 30 minutes.
The charge port flap is located on the rear fender – on the
opposite side of the vehicle to the fuel filler flap. Customers
can stay connected to the Evoque and Discovery Sport PHEV
via Land Rover’s intelligent InControl Remote^ smartphone
application.
Whether at home or out and about, the app allows customers
to monitor the vehicle’s charge status, ready the vehicle for the
journey ahead or even set a charging timer to take advantage of
off-peak energy tariffs. Owners can automatically pre-condition
the battery and cabin temperature before starting a journey:
using mains power to do this when the vehicle is plugged in
Kroymans Bespoke Magazine
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Iedere auto of villa is uniek en vraagt
om een speciale behandeling,
ook op het gebied van verzekeringen.

Het is belangrijk dat een verzekering goed aansluit bij
uw bezit en persoonlijke situatie en daar hoort een
passend advies bij. Uw trots met zorg verzekerd.
Onafhankelijk, efficiënt en altijd persoonlijk.
Zowel zakelijk als particulier één aanspreekpunt.
Neem contact op met onze managing director
Thijs Bouvy voor een vrijblijvende analyse van uw
huidige verzekeringen en hypotheken.

Verzekeringen
Hypotheken

www.bouvy.nl

De energie die gebruikt wordt voor het rijden wordt dan louter
toegepast om de elektrische actieradius te maximaliseren en
het rijcomfort te verhogen.

rather than drawing energy from the battery when you start
driving maximises range and enhances occupant comfort.

1.5 liter 3-cilinder benzinemotor

1.5-litre three-cylinder engine

Het hart van de PHEV-technologie is een zeer moderne 1.5
liter 3-cilinder benzinemotor. De Ingenium motorenfamilie
bestaat nu uit 3-, 4- en 6-cilinder motoren. De lichtgewicht
aluminium motor – 37 kg lichter dan de vroegere 4-cilinder
– levert krachtige prestaties, is verfijnd en draagt bij aan het
indrukwekkend lage gemiddelde brandstofverbruik van de
Range Rover Evoque P300e en Land Rover Discovery Sport
P300e. De motor kent nauwelijks inwendige wrijving. Dat
draagt bij aan het uitstekende brandstofverbruik van beide
premium SUV’s. Het uitlaatspruitstuk is geïntegreerd in de
aluminium cilinderkop, wat resulteert in snelle opwarmtijden.
Ook is hierdoor de afstand tussen de uitlaatpoorten en het
turbinewiel van de turbolader kleiner, met een verbeterde
respons als resultaat.

A state-of-the-art 1.5-litre three-cylinder petrol engine is
at the heart of the new PHEVs: the latest member of the
modular, flexible Ingenium engine family, which now has
three-, four- and six-cylinder variants. The lightweight
aluminium engine – 37kg lighter than the four-cylinder –
delivers strong performance and refinement with impressive
fuel economy.

De 3-cilinderopzet van de motor zorgt voor een betere
stroom van de uitlaatgassen zodat de turbo vrijwel direct
een boost geeft. Een zeer efficiënte Watercooled Charge Air
Cooler garandeert dat de dichtheid van de lucht die in de
verbrandingskamer gezogen wordt, hoog blijft. Dit verbetert
zowel de prestaties als de efficiency van de motor.

The three-cylinder configuration delivers a better flow
of exhaust gases, ensuring the turbine wheel delivers
boost pressure almost instantaneously. A highly efficient
Watercooled Charge Air Cooler means the density of air
being drawn into the combustion chambers remains high,
further enhancing performance and efficiency across the
engine’s operating range.

Net als de Mild Hybride-modellen met 4-cilinder motoren is
ook de 1.5 liter 3-cilinder uitgerust met een riem-geïntegreerde
startgenerator (BISG). Deze zorgt samen met ERAD voor het
regeneratief remmen en laadt de batterij gedurende het
uitrollen op. De startgenerator maakt in vergelijking tot een
traditionele startmotor ook een soepeler, stillere en snellere
start mogelijk.

This small-capacity engine achieves exceptionally low
levels of friction, which contribute to its excellent efficiency.
The exhaust manifold is integrated into the aluminium
cylinder head, contributing to the rapid warm-up times
and minimising the distance from the exhaust ports to the
turbocharger’s turbine wheel for improved responsiveness.

The three-cylinder – like the four-cylinder mild hybrid models
– also features a belt-integrated starter-generator (BISG)
unit. This works alongside the ERAD to deliver regenerative
braking, recharging the battery on the overrun, and also
enables smoother, quieter and faster stop-start operation
than a traditional starter motor.

Torenlaan 9 | Blaricum | 035 - 20 319 66 | hello@bouvy.nl
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Nieuwe 8-traps automatische
transmissie
Om het vermogen en koppel van de 3-cilinder
benzinemotor aan te kunnen en optimaal
op de wielen over te kunnen brengen, is
voor de Range Rover Evoque P300e en de
Land Rover Discovery Sport P300e gekozen
voor een 8-traps automatische transmissie
die naadloos samenwerkt met ERAD. De
nieuwe transmissie is vijf kilo lichter dan de
9-traps transmissie die Land Rover in andere
modellen gebruikt, biedt veel verfijning,
geeft een superieur schakelgevoel en is een
integraal onderdeel van het hybridesysteem.
Indrukwekkende auto’s die vragen om een
kennismaking!

New eight-speed automatic
transmission
A smooth new eight-speed automatic
transmission has been selected to match
the power and torque delivery of the threecylinder engine and work seamlessly with
the ERAD. As well as being 5kg lighter than
the nine-speed transmission used in the
other models, the new eight-speed delivers
enhanced refinement and shift feel, and is an
integral part of the hybrid system.
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Natural and timeless interiors
AOZ Interieur designs interiors and exteriors
with a natural, timeless look.
The (re)use of naturally worn out materials,
and the use of natural materials exclusively,
create warm and cozy interiors without too
many frills or embellishments.

AOZ
INTERIEUR
natu

urlijk sto e r

Dedicated craftsmanship
During their exsistence AOZ interieur
has always collaborated exclusively with
professionals and craftsman for the best
realisation of their designs.
With their help, dedication and support
AOZ interieur can deliver timeless,
high-end interiors and living spaces.

AOZ Interieur

www.aozinterieur.nl
for more information.

Natural interiors, for timeless living.

Nijverheidsstraat 24, 2802AL Gouda

•

www.springvale.nl

•

info@springvale.nl

•

0182-686873

we offer

The best place to get a brite smile

VISIT COSMETIC DENTAL CLINIC LEO

Implants (one visit dentistry)
Dental CT scan
Teeth Whitening (BriteSmile)
Cerec CadCam Crowns and Bridges

CERTIFIED PROVIDER

Extractions

SureSmile®
Aligner
CEREC PRACTIONER
Flap Surgery- Jaw/TMJ
Root Canal Therapy
Scaling and Root Planing (hygenist)
SureSmile Aligners
Botox (azzalure) Fillers (Restylane)

ABOUT

MEMBER AACD

At Cosmetic Dental Clinic Leo we know
every person’s dental needs are unique.
That’s why we offer a comprehensive
selection of treatment options in a
comfortable, convenient atmosphere.
We’re confident we can provide superior
dental care that no other dentist in The
Hague can offer.

CONTACT DETAILS

OPENING HOURS

Phone

Monday – Thursday 08:00 AM – 05:00 PM
Friday 08:00 AM – 12:00 PM
Saturday and Sunday: Closed

+31 70 3644645
Email
info@cosmeticdentalclinicleo.com
Address
Anna Paulownastraat 113
The Hague 2518 BD
www.cosmeticdentalclinicleo.com

LANDROVER DEFENDER PROGRAMMA UITGEBREID
MET PLUG-IN HYBRIDE, ZESCILINDER DIESEL EN
X-DYNAMIC-UITVOERING

Het heeft even geduurd voordat er een
opvolger was voor de originele Land Rover
Defender. Maar wat een auto is het geworden,
zo beamen zowel klanten als media! De New
Defender is opnieuw een onverschrokken
terreinauto, maar combineert dat met eigentijds
comfort, uitstekende rijeigenschappen en
geavanceerde technologieën. Voor modeljaar
2021 worden nu nieuwe uitvoeringen aan het
programma toegevoegd die deze unieke auto
nog attractiever maken.

Driven by a passion and respect for the original,
New Defender delivers transformational
breadth of capability, using advanced allterrain technologies to redefine adventure for
the 21st century, while remaining true to the
pioneering spirit that has been a Land Rover
hallmark for more than 70 years.
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Haast onvermijdelijk in deze tijd is de komst van een
schone, zuinige plug-in hybride uitvoering (PHEV).
Dat zal, in alle realiteit, voor veel mensen de meest
aantrekkelijke uitvoering zijn. Want de Defender P400e,
alleen leverbaar in lange 110 versie, combineert een
krachtige viercilinder-benzinemotor van 2.0 liter met
221 kW/300 pk met een elektromotor van 105 kW. Dat
resulteert in een systeemvermogen van 404 pk en een
erg hoog koppel. De aanschafkosten, gebruikskosten,
CO2-uitstoot en het WLPT-brandstofverbruik van
slechts 3.3 l/100 km zijn echter indrukwekkend laag.
Rijdt de Defender P400e volledig elektrisch, dan is
er gedurende maximaal 43 km nul uitstoot. Anders
gezegd: wie veel elektrisch rijdt, hoeft maar zelden
te tanken en levert aan prestaties bepaald niets in: je
kunt ermee in 5,6 seconden van stilstand naar 100 km
accelereren.
Behalve de nieuwe P400e is er nu ook een krachtige
en efficiënte zescilinder Ingenium-dieselmotor
leverbaar, in drie uitvoeringen. Die maakt elke
Defender tot een allrounder van wereldklasse op
de weg en een ongeëvenaarde off-roadkunstenaar
daar buiten. Noemenswaardig is ook de komst
van de nieuwe X-Dynamic uitvoering van zowel
de Land Rover Defender 90 als de 110. Deze biedt
meer uiterlijk vertoon met o.a. grotere velgen en
meer uitrusting. Er is nu ook een groter aanbod aan
opties voor het personaliseren van de Defender, met
nieuwe kleuren als Yulong White, Silicon Silver en
Carpathian Grey, desgewenst in combinatie met een
keur aan contrasterende dakafwerkingen. Andere
nieuwe opties zijn bijvoorbeeld een stoffen schuifdak
voor de Defender 110 en een optioneel veringpakket
voor de Defender 90. Ook premium ledkoplampen,
een Meridian-audiosysteem, head-up display en
mistlampen aan de voorkant zijn nu beschikbaar.

Defender P400e
Alle Defender P400e-modellen zijn standaard
uitgerust met lichtmetalen 20”-wielen, elektronische
luchtvering en een oplaadpoort aan de linkerkant van
de auto. Bovendien worden ze standaard geleverd
met een Mode 3-laadkabel, terwijl optioneel ook
een Mode 2-kabel verkrijgbaar is. Met de Mode
3-laadkabel kan de accu binnen twee uur tijd tot 80
procent worden opgeladen, terwijl dit via een Mode
2-kabel ongeveer zeven uur duurt - ideaal als de accu
‘s nachts aan huis wordt opgeladen. Bij een 50 kWsnellader laadt de P400e in 30 minuten op tot 80
procent. De Defender P400e heeft naar keus vijf of
zes zitplaatsen, standaard klimaatregeling met drie
zones, privacyglas en zonlichtdempend glas. Specifiek
voor de PHEV-variant is er regeneratief remmen, een
belangrijke technologische component waarmee
een indrukwekkend zuinig brandstofverbruik wordt
gerealiseerd doordat de energie die verloren gaat bij
gas minderen en remmen, wordt teruggewonnen en
teruggestuurd naar de accu.

For 2021 Model Year an advanced new Plug-In Hybrid
(PHEV) model – the P400e – is key to Defender’s
expanded appeal. Combining a powerful 2.0-litre fourcylinder petrol engine and 105kW electric motor, the
404PS P400e delivers substantial torque alongside
low running costs, with CO2 emissions of just 74g/km
and combined economy of 85.3mpg (3.3l/100km). It
will run in all-electric mode with zero tailpipe emissions
for up to 27 miles (43km), including off-road where
the immediate torque from the electric motor makes
Defender even more capable.
Alongside the new P400e, Land Rover’s powerful
and efficient in-line six-cylinder Ingenium diesel
engine joins the range. Strong performance, smooth
responses and refinement combine to deliver another
Defender that’s a world-class all-rounder on-road and
an unrivalled expert off-road.
New X-Dynamic specification is available on both
Defender 90 and 110, offering a selection of exterior and
interior design elements which reflect the 4x4’s immense
capability and ensures it stands out from the crowd.
The range of options for personalising Defender
has grown too, with new colours including Yulong
White, Silicon Silver and Carpathian Grey available in
combination with a choice of contrast roof finishes. A
selection of individual options are also now available
for the first time, including the Folding Fabric Roof for
Defender 110 and the choice of a Suspension Pack on
Defender 90 while Premium LED headlights, Meridian
Sound System, Head-Up Display and Front Fog Lights
can all be added individually.
Powered by a 2.0-litre four-cylinder petrol engine
producing 300PS and a 105kW electric motor powered
by a 19.2kWh battery, the P400e provides a combined
output of 404PS from its advanced PHEV powertrain,
delivering refined performance and responses, but
with an all-electric range of 27 miles (43km).
The Defender P400e produces as little as 74g/km of
CO2 and is capable of up to 85.3mpg (3.3l/100km).
Alongside impressive fuel economy and emissions
figures, the Defender P400e has a 0-60mph time of
5.4 seconds (0-100km/h in 5.6 seconds) and will reach
a top speed of 130mph (209km/h).
Standard on all Defender P400e models are 20-inch
alloy wheels, Electronic Air Suspension and a charging
port located on the left-hand side of the vehicle. All
PHEV variants come with a Mode 3 charging cable
as standard, while an optional Mode 2 cable is also
available. The Mode 3 charging cable enables charging
to 80 per cent in two hours, while charging via a Mode
2 cable will take around seven hours to charge to 80
per cent – perfect for home charging overnight. Using
a 50kW rapid charger, the P400e charges to 80 per
cent capacity in 30 minutes.
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De PHEV-aandrijflijn biedt ook superieure offroadmogelijkheden. Het lineaire koppel dat door de
elektromotor wordt geleverd en de soepele, krachtige
benzinemotor zorgen voor een indrukwekkende
flexibiliteit en werken naadloos samen met de
geavanceerde systemen die de Defender al tot de
degelijkste en duurzaamste Land Rover maken. De
P400e mag een aanhanger tot 3.000 kg trekken en het
dak heeft een draagvermogen van 168 kg (dynamisch)
of 300 kg (statisch).

Defender D300
Maar er zijn meer smaken. De D300 levert als de topper
in zijn segment een geweldig vermogen en koppel
van respectievelijk 300 pk en 650 Nm. Dat maakt hem
razendsnel (de Defender 90 D300 accelereert 6,7
seconden van 0 tot 100 km/u) en door het hoge koppel
presteert de Defender D300 zowel op de weg als offroad zonder enige moeite.

The Defender P400e is available with the option of
five or six seats, standard three-zone climate control,
Privacy Glass and Solar Attenuating Glass. Specific
to the PHEV variant is regenerative braking, a key
technological component in achieving impressive fuel
economy, recuperating energy lost under deceleration
and braking and sending it back into the battery
pack. The PHEV powertrain brings superior off-road
capabilities too. The linear torque delivery enabled by
the electric motor and smooth, powerful petrol engine
combine for ultimate flexibility, working seamlessly
with the advanced systems that make Defender the
toughest and most durable Land Rover.
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Dat past uiteraard helemaal bij het stoere karakter
van de auto. Overigens wordt ook deze krachtbron
ondersteund door elektrische voorzieningen, de
zogeheten MHEV-technologie. Een efficiënt stopstartsysteem schakelt de motor bij stilstand uit en de
energie die normaal gesproken verloren gaat bij het
remmen of vaart minderen, wordt teruggewonnen en
terug geleverd aan de accu om opnieuw te worden
gebruikt. Het intelligente koppeldistributiesysteem
optimaliseert de aandrijflijn voor tractie, dynamiek op
de weg en een efficiënte werking van de aandrijflijn.
Dat alles resulteert in een lager brandstofverbruik
en minder CO2-uitstoot. Door de combinatie van
elektronische voorzieningen met de verfijning van
de zescilinder-lijnmotor, rijden de dieselversies van
de Defender zuiniger, alerter en geraffineerder. De
eerder geleverde D200 en D240 worden D200- en
D250-modellen voor 2021*, met dezelfde Ingeniumlijnmotor met zes cilinders als de D300 maar dan
met respectievelijk 200 pk en 249 pk. Een verhoging
van het koppel naar resp. 500 Nm en 570 Nm zorgt
voor een betere bruikbaarheid. Ook hier wordt
gebruikgemaakt van MHEV-technologie om het
brandstofrendement te verhogen en de uitstoot te
verminderen. En vergis u niet, zelfs de Defender D200
maakt gehakt van veel concurrenten; hij kan in slechts
10,2 sec van stilstand naar 100 km/u versnellen.

Robustec
Unieke elementen aan de binnenkant van een
aantal Defenders voor 2021 zijn verlichte metalen
instaplijsten en in de X-Dynamic-uitvoeringen de

Defender offers high and low range off-road capabilities
in full electric mode, alongside delivering superior offroad geometry for a plug-in hybrid vehicle, ensuring
Defender’s immense capability is shared across all
engine and powertrain options.
These characteristics are also key to the Defender’s
ability to tow – the P400e can tow up to 3,000kg, and
is capable of carrying a roof load of 168kg (dynamic) or
300kg (static). Sitting at the top of the range, the D300
delivers enhanced power and torque, with 300PS and
650Nm of torque, providing a 0-60mph time of 6.3
seconds (0-100km/h in 6.7 seconds) for the Defender
90. The higher torque figure means the Defender
D300 provides effortless performance both on and offroad, perfectly fitting Defender’s tough character.
The MHEV technology contributes to enhanced fuel
economy through an efficient Stop/Start system which
cuts the engine at a standstill, as well as recuperating
energy normally lost under braking or decelerating.
This energy is then sent back into the battery pack and
can be redeployed later. A key benefit of MHEV is that
this energy is used when accelerating, delivering faster
responses for greater performance. The new intelligent
driveline system continually varies axle torque based on
sensor data from the vehicle’s surroundings and driver
inputs to distribute all torque to one axle or the other
as required. This intelligent torque distribution system
optimises the driveline for traction, on-road dynamics
and driveline efficiency, resulting in improved fuel
economy and reduced CO2 emissions – all without
sacrificing any of Defender’s inherent off-road capability.
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toepassing van stoelbekleding met Robustecmateriaal. Het is, de naam zegt het al, een zeer
robuust en beschermend materiaal, geïnspireerd
op textiel voor buitengebruik onder extreme
omstandigheden. Het is slijtvast en bestand tegen
schuren en heeft een unieke textuur die het
interieur van de Defender meer diepte verleent.
Robustec is standaard aanwezig in alle X-Dynamicmodellen, afhankelijk van het specificatiepakket in
diverse kleuren. De Defender X-Dynamic S- en SEmodellen hebben Duotone leer met een Robustecaccent, terwijl de X-Dynamic HSE is voorzien van
soepeler Duotone Windsor-leer, eveneens met
Robustec-accent. Voor alle modellen kan voor de
bekleding worden gekozen uit de kleuren Ebony,
Khaki, Acorn of Lunar. Onderscheidend op deze
versies zijn ook de X-Dynamic-interieurbadges en
afwerk-elementen voor de middenconsole, naast
de dwarsbalk in het dashboard met lichtgrijze
poedercoating, hemelbekleding in Ebony Morzine
en deurklinken in Eiger Grey Satin.

Defender 90
Behalve als P400e en de genoemde
dieseluitvoeringen is de Defender met benzinemotor
ook leverbaar als krachtige P300 en P400 met
MHEV-technologie. Net als de Defender 110
zijn alle Defender 90-modellen uitgerust met
een soepele achttrapsautomaat, permanente
In combination with MHEV technology and the
superior refinement of the in-line six-cylinder
engine, the diesel Defenders are more economical,
more responsive and more refined than the
engines they supercede. The D200 and D240
become D200 and D250 models for 2021*, using
the same in-line six-cylinder Ingenium engine as the
D300 with 200PS and 249PS respectively. An uplift
in torque delivers enhanced usability, with 500Nm
(D200) and 570Nm (D250) available, utilising MHEV
technology to boost fuel efficiency and reduce
emissions across the diesel Defender line-up.
The new Ingenium D200 and D250 return
32.2mpg (8.8l/100km), and CO2 emissions as
low as 230g/km, and 0-60mph in 9.5 seconds
(0-100km/h in 10.2 seconds) and 7.9 seconds (0100km/h in 8.3 seconds) respectively on Defender
110. Inside, unique elements include illuminated
metal treadplates and Robustec seat material in
Duotone colour finish with Robustec ribbon accent
and Console Finishers.
Robustec is a highly robust and protective material
inspired by textiles used in extreme outdoor
situations. It’s hard-wearing and resistant to
abrasions, with a hexagonal pattern and unique
texture that adds greater depth to the Defender’s
interior. Inspired by workman’s gloves and patches
Kroymans Bespoke Magazine

249

vierwielaandrijving op benzinevarianten
en intelligente vierwielaandrijving op de
nieuwe dieselversies. De Defender 90
is door zijn kortere wielbasis haast nog
terreinvaardiger dan de Defender 100; wat
deze auto in het slechtste terrein kan grenst
aan het onmogelijke. Maar op snelwegen
en binnenwegen rijdt hij niet minder
indrukwekkend.
Aan de binnenkant ziet het interieur van
de 90 er praktisch hetzelfde uit als bij de
110, waarbij u kunt kiezen uit een reeks
uitvoeringen: Defender, X-Dynamic, First
Edition en X, maar ook uit S-, SE- en HSEopties. In alle gevallen heeft u een immense
keus uit kleuren en specificaties. Er is ruimte
voor maximaal zes personen, ondanks een
lengte korter dan die van een compacte
gezinshatchback.
De Defender 90 biedt bovendien een
kleine draaicirkel van 11,3 m voor een
uitstekende wendbaarheid. En ook deze
versie is te bestellen met een keuze
uit vier accessoirepaketten: Adventure,
Country, Explorer en Urban - waardoor u
de mogelijkheid heeft om met uw Defender
te gaan waar u maar naartoe wilt, met de
uitrusting die dat gemakkelijk maakt en
in een auto met specificaties waarvan
je niet snel een tweede exemplaar zal
tegenkomen. Indrukwekkende auto’s. Heeft
u al proefgereden?

VRIJ VERKRIJGBAAR

on motorbike jackets, it follows Defender’s theme of
being entirely fit for purpose with carefully thought-out
materials that are attractive but entirely suitable, robust
and hard-wearing. The Robustec material is standard
on all X-Dynamic models in a range of colourways
dependent on the specification pack. Defender
X-Dynamic S and SE models feature Duotone Grained
Leather with Robustec accent, while the X-Dynamic
HSE features Duotone Windsor Leather with Robustec
accent. All come in a choice of Ebony, Khaki, Ebony and
Acorn, or Lunar seat colours.
X-Dynamic interior badging and centre console finishers
also distinguish the new addition, alongside the Light
Grey Cross-Car Beam Powder Coat, Ebony Morzine
headlining and Eiger Grey satin door handles. Petrol
Defender options include the powerful P300 and P400
with MHEV technology, alongside the new in-line sixcylinder Ingenium diesel engine in D200, D250 and
D300 power outputs. Like the 110, all Defender 90
models use a smooth eight-speed automatic gearbox,
with permanent all-wheel drive on petrol variants and
Intelligent All-Wheel Drive on the new diesel versions.
Configurable Terrain Response and the same impressive
approach and departure angles as the 110 ensure
customary Defender capability. With its superior breakover
geometry when fitted with Electronic Air Suspension, and
finely balanced and responsive on-road dynamics, the 90
is the most capable Defender ever made.
Inside, the 90 features the same practical interior design
as the 110, with a range of models to choose from across
Defender, X-Dynamic, First Edition and X models, as well
as S, SE and HSE packs. All deliver a unique take on
the Defender identity, giving customers a broad choice
of interior colours and specifications that perfectly
complement the suite of technologies available. With
space for up to six, the driver and passengers all benefit
from the spacious interior, despite an overall length
that’s shorter than a compact family hatchback. The
Defender 90 also provides a tight a turning circle of
11.3m for excellent manouevrability.

EXCLUSIEVE LUCHTWAPENS VAN TOPMERKEN
VOOR RECREATIE EN SCHADEBESTRIJDING

WWW.KEESBREDA.NL | VIERWINDENSTRAAT 26 | 4811HG BREDA | +31 76 - 5140144
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Exclusief

BUITENCOMFORT

ZONWERING
CARPORTS

RAAMDECORATIE
OVERKAPPINGEN

BUITENSHUTTERS
OUTDOOR LIVING

HILVERSUM - DE BILT - BUSSUM - (035) 628 02 03
www.ambiance.nl/vanderwal - info@vanderwalzonwering.nl
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U WEET WAT U WILT ALS HET
OVER UW AUTO’S GAAT.
WIJ WETEN WAT U WILT ALS HET
OVER UW GAZON GAAT.

Cannenburgerweg 65 • 1244 RH Ankeveen • Nederland
www.derobotmaaier.nl • info@derobotmaaier.nl • 035 6423358
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KROYMANS EXECUTIVE INSURANCE
READY TO DRIVE
UNIEKE VOORWAARDEN

SAMENWERKING MET BASTION INSURANCE

U weet als geen ander dat de juiste verzekering
belangrijk is. Een verzekering met een bijzonder
goede dekking en service bij schade en diefstal.
Vrijheid, flexibiliteit en maximale service bij
schade of diefstal staat centraal. Dat uit zich
onder meer in een aantrekkelijke premie, goede
voorwaarden en een bijzondere nieuwwaarde- en
aankoopwaarderegeling.

Bastion Insurance heeft zich door de jaren heen
gespecialiseerd in Risk & Insurance Management. Wij
leveren maatwerk bij het verzekeren van exclusieve auto’s
en oldtimers (ook grote collecties) en andere kostbare
bezittingen. Doordat wij zijn gehuisvest bij Kroymans in
Hilversum, bent u verzekerd van korte lijnen en snelle service.

SCHADEHERSTEL
Of het nu een kleine lakschade betreft, ruitschade,
een deuk of iets anders, wij nemen u graag
alle zorgen uit handen en herstellen de schade
onzichtbaar en vakkundig. Kiest u bij een schade
voor ons schadeherstelnetwerk dan betaalt u géén
eigen risico. Zo bent u verzekerd van snelle service
en gebruik van originele onderdelen.

EXTRA SERVICE
De autoverzekering van Kroymans kenmerkt zich door
maatwerk en individuele aandacht. De verzekeringen
hebben een uitgebreide dekking en een flexibel
karakter. Hierdoor verzekert u uw kostbare bezit op de
juiste manier.

General Information
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 18:00
Zaterdag
10:00 - 17:00
Contactgegevens
Soestdijkerstraatweg 64 - 66
1213 XE Hilversum
T: +31 (0) 35 646 22 00
Routebeschrijving
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In samenwerking met Bastion Insurance

B astion
insurance

KROYMANS JAGUAR LAND ROVER
Oscar Romerolaan 2
1216 TK Hilversum
035-6261360
infojlr@kroymans.nl

www.kroymans.nl

Bastion Insurance B.V. - Soestdijkerstraatweg 62 - 1213 XE Hilversum T: 088-0545090 - E: info@bastioninsurance.nl

www.bastioninsurance.nl

Kroymans Bespoke Magazine

257

KROYMANS FERRARI
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 18:00
Zaterdag
10:00 - 17:00
Soestdijkerstraatweg 64
1213 XE Hilversum
035-6462220
ferrari@kroymans.nl

ASTON MARTIN HILVERSUM

Wellness in eigen huis
Bij Interhiva geloven wij erin dat uw huis een plek moet zijn waar u kunt ontspannen.
En wat is er nu fijner om dat in uw eigen wellness thuis te doen? Heerlijk tot rust komen
na een drukke dag op werk of na een heftige work-out. Steeds meer woonconsumenten
ontdekken de meerwaarde van wellness, óók voor de waarde van hun woning. Al meer
dan 40 jaar is Interhiva toonaangevend als het gaat om het ontwerpen en realiseren van
wellnessprojecten.
De oorsprong ligt in de professionele markt: Interhiva begon als eerste met advisering, ontwerp,
bouw en installatie van zwembaden, sauna’s, spa’s, stoombaden en zonneapparatuur voor
hotels, saunabedrijven, wellnessclubs en recreatieparken. De jarenlange ervaring van Interhiva
staat garant voor een perfecte advisering. De inbreng van de Interhiva specialisten is van
grote waarde, zij weten immers wat er nodig is voor een zo optimaal mogelijke plaatsing van
wellnessfaciliteiten. Ongeacht of dit thuis of in een commerciële omgeving is.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 18:00
Zaterdag
10:00 - 17:00
Soestdijkerstraatweg 66
1213 XE Hilversum
T: +31 35 646 22 30
astonmartin@kroymans.nl

Nieuwsgierig geworden? Interhiva helpt u bij het realiseren van uw wellnessdroom.
Maak een afspraak of kijk op Interhiva.nl

KROYMANS JAGUAR LAND ROVER
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 18:00
Zaterdag
10:00 - 17:00

INTERHIVA B.V.
Hanzeweg 17 | 3771 NG Barneveld | +31 342 42 70 42 | info@interhiva.nl | www.interhiva.nl

Oscar Romerolaan 2
1216 TK Hilversum
035-6261360
infojlr@kroymans.nl
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