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NAARDEN. Volvo-dealer Buitenweg viert 
haar 125 jarig jubileum. De verjaardag is 
extra eervol omdat Koning Willem Alexander 
Buitenweg het recht heeft verleend het 
Koninklijk Wapen te voeren. Dit predicaat 
zal op 25 september wordt uitgereikt door 
Commissaris van de Koning Arthur van 
Dijk. Daarmee mag Buitenweg zich vanaf 
dat moment bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier noemen.

Een uitbundige viering van het jubileum, 
eerder dit jaar op 24 april, kon vanwege 
Covid-19 niet doorgaan. Ook nu is besloten 
om de uitreiking van het predicaat vanwege 
de aanhoudende maatregelen in kleiner 
gezelschap te vieren, afgestemd op de 
geldende corona-richtlijnen.

Het 125-jarig jubileum wordt op een later 
moment groots gevierd, met muziek en 

diverse activiteiten. Dit zal plaatsvinden rond 
laatste dag van het jubileumjaar, 23 april 2021. 
Ondertussen is het trotse team Buitenweg wel 
alvast begonnen met diverse acties om klanten 
nog dit jaar te trakteren.
 
In het jubileumjaar wordt niet alleen 
teruggekeken naar een rijke historie. Er wordt 
ook bewust naar de eerste jaren van 125 jaar 
toekomst gekeken, waarin mobiliteit en de 

branche als geheel zullen veranderen.

Het predicaat Hofleverancier wordt op 
25 september officieel uitgereikt in De 
Tinfabriek in Naarden door de Commissaris 
van de Koning in bijzijn van de drie betrokken 
burgemeesters. Met een proefexemplaar is in 
Naarden alvast een mooie plek uitgezocht. 

Foto: TinMedia/Herman Wassenaar.
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VOLVO-DEALER BUITENWEG BESTAAT 125 JAAR

vers van 
de pers. 
Dat een virus opeens zo’n grote impact kan 
hebben op onze wereld had niemand verwacht. 
Opeens een halvering van de maandomzet. 
Juist wanneer wij een mooi feest wilden 
organiseren ter ere van ons 125 jarig bestaan. 
Gelukkig is ons team flexibel en veerkrachtig. 

Wij hebben de dip goed opgevangen en 
omgebogen naar een voorsprong. Daar zijn 
wij trots op.
 
Desondanks hebben wij besloten om onze 
vestiging in Baarn binnenkort te sluiten en ons 
te concentreren in Naarden en Hilversum. Wij 
zijn overtuigd dat dit het beste besluit is om 
zo nog betere kwaliteit en service te kunnen 
bieden. Wij nemen echter wel afscheid van 

bijna honderd jaar aanwezigheid in Baarn en 
dat maakt het dubbel. Ons team staat achter de 
beslissing en wij zullen onze klanten van harte 
ontvangen in Naarden en Hilversum.
 
De uitreiking van het Predicaat Hofleverancier 
is natuurlijk een uniek moment. Door dat 
virus wordt het nu een ingetogen bijeenkomst 
waar wij uit handen van de Commissaris van 
de Koning het Predicaat in ontvangst zullen 

nemen. Geen klanten, geen medewerkers, dus 
niet zoals wij van plan waren.
 
Wij leggen de uitreiking voor u vast en zullen 
met mooie activiteiten het jaar uitgaan. 
Rond 23 april 2021, de laatste dag van ons 
jubileumjaar, moet dat feest er komen. Uitstel, 
geen afstel. U blijft van harte uitgenodigd!

Willem Jan & Tineke van der Burg

JUBILEUM WORDT ‘BEKROOND’ MET PREDICAAT HOFLEVERANCIER
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BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER

Volvo Buitenweg ontvangt het predicaat Hofleverancier. Koning Willem-Alexander kent het predicaat toe vanwege het 125-jarig jubileum en de 
vooraanstaande plaats die de Volvo-dealer inneemt in de regio. Daarmee heeft Buitenweg het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de 

toevoeging bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Op 25 september wordt het predicaat officieel uitgereikt door Arthur van Dijk, Commissaris van de 
Koning van provincie Noord-Holland.

MARK VAN DER MEULEN

KONING WILLEM ALEXANDER BESLIST PERSOONLIJK OF EEN BEDRIJF HOFLEVERANCIER WORDT.

HET WAPENSCHILD WORDT MET DE HAND VERVAARDIGD EN GESCHILDERD VOLGENS VASTGESTELDE KLEUREN. FOTO: TINMEDIA/HERMAN WASSENAAR

‘Het predicaat is als een kroon op onze lange 
historie en ambities,’ aldus Willem Jan van 
der Burg, algemeen directeur. Het bedrijf dat 
in 1895 werd opgericht als rijtuigenfabriek 
is inmiddels uitgegroeid tot betrokken 
leverancier van mobiliteit. Duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
behoren tot de kernwaarden van het bedrijf 
met bijna zestig medewerkers.
 
‘Wij hebben een nauwe samenwerking met 
zeven sportverenigingen en daarnaast steunt 
de Volvo-dealer diverse initiatieven op gebied 
van sport en cultuur in de regio,’ legt Willem 
Jan uit. ‘Bij Buitenweg zijn bovendien een 
aantal medewerkers in dienst die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Zo zetten wij 
ons ook in voor de maatschappij en kunnen 
wij op een constructieve manier een bijdrage 
leveren.’
 
Daarnaast heeft Buitenweg duidelijke 
ambities op duurzaamheid. In 2018 
werd De Tinfabriek in Naarden geopend. 
Het industriële pand werd grondig 

Aan de toekenning ging een lange procedure 
vooraf. Niet alleen de aantoonbare 
geschiedenis van een bedrijf is van belang, 
ook de financiële positie en de onberispelijke 
staat van zowel de onderneming als 
bestuurders. Daarnaast wordt door 
verschillende instanties ook gekeken naar 
de omgang met medewerkers en klanten. 
Burgemeesters, de Kamer van Koophandel, 
politie, arbeidsinspectie en verschillende 
ministeries hebben aan het onderzoek 
meegewerkt.
 
Uit het uitgebreide onderzoek volgt een 
adviesrapport dat samen met de originele 
aanvraag naar Paleis Noordeinde wordt 
verstuurd. Als regerend vorst heeft Koning 
Willem-Alexander als enige het recht om 
het predicaat Hofleverancier toe te kennen. 
Zijne Majesteit beslist persoonlijk of een 
onderneming in aanmerking komt om het 
Koninklijk Wapen te voeren. 

HOFLEVERANCIER

verbouwd en is dankzij de toepassing van 
duurzame innovaties een van de meest 
duurzame gebouwen in Nederland. Het 
duurzame karakter van De Tinfabriek is 
bekroond met het internationaal erkend 
duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-
Use Excellent.
 
Onder de gewelfde daken van De Tinfabriek 
is een grote showroom en moderne, lichte 
werkplaats gerealiseerd voor de Naardense 
vestiging van Volvo Buitenweg. De tweede 
bewoner van de fabriek is Meettin, die ruimtes 
verhuurt om te vergaderen of zakelijke 
bijeenkomsten te organiseren. Meettin biedt 
daarnaast gratis flexwerkplekken in de 
Koffiebar en er worden kantoren verhuurd 
die van alle gemakken zijn voorzien. 
Willem Jan: ‘Hiermee hebben wij een 
nieuw en toekomstbestendig businessmodel 
geïntroduceerd. De Tinfabriek een echt 
duurzame vergaderlocatie, uniek in 
Nederland.’

Volgens Willem Jan heeft het toekennen van 

het predicaat eenzelfde boodschap. ‘Hoe 
eervol het het predicaat ook is, het betekent 
niet dat wij op onze lauweren kunnen 
rusten.’ Dat Buitenweg zich binnenkort Bij 
Koninklijke Beschikking Hofleverancier 
mag noemen markeert ook de toekomst, licht 
Willem Jan toe. ‘Het daagt ons juist extra uit 
om de juiste beslissingen te blijven nemen 
op weg naar een gezonde, innovatieve en 
duurzame toekomst. We willen ons continu 
blijven optimaliseren om ook de volgende 
125 jaar te kunnen realiseren.’

Buitenweg bevindt zich straks in een 
select gezelschap van circa 400 bedrijven 
waar het Koninklijk Wapen de gevel siert. 
Op dit moment worden de schilden met 
het Koninklijk Wapen vervaardigd bij 
Sillen & Co. in het Limburgse Swalmen. 
In het Gooi zijn slechts een handvol 
Hofleveranciers. In Naarden en Bussum 
is Buitenweg straks de eerste.

1 uit 400
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125 JAAR BUITENWEG

Jan en Stephanus Buitenweg openden op 
24 april 1895 de deuren openen van hun 
rijtuigenfabriek in De Bilt. Het moet voor 
de twee broers lastig zijn geweest om in 
te beelden hoe hun onderneming 125 
jaar later is uitgegroeid naar betrokken 
leverancier van mobiliteit met een 
team van bijna zestig mensen. Zeven 
beslissende momenten die deze route 
hebben beïnvloed.
 
1895
Al ruim voor het oprichtingsjaar wordt 
de naam Buitenweg synoniem voor 
mobiliteit en vakbekwame rijtuigbouwers. 
Samen met zijn compagnon Ingenhoes 
richt David Buitenweg, vader van Jan en 
Stephanus, in 1837 een rijtuigenfabriek 
op. Ingenhoes Buitenweg & Co. levert 
rijtuigen over de gehele wereld, waaronder 
aan Koning Willem III in 1886. Wanneer 
David Buitenweg in 1894 overlijdt, gaan 
zijn aandelen over naar zijn compagnons. 
Daarop besluiten zonen Jan en Stephanus 
in 1895 zelf een rijtuigenfabriek te starten. 
De rijtuigen van Gebr. Buitenweg zijn te 
herkennen aan de naafdoppen met het 

VAN RIJTUIGENFABRIKANT NAAR BETROKKEN LEVERANCIER VAN MOBILITEIT

1913
De rijtuigenfabriek Gebr. Buitenweg 
opereert vanuit een pand aan de 
Utrechtseweg ‘halfweg Utrecht-De Bilt aan 
de Stichtsche Tramweg’, niet ver waar de 

huidige snelweg A27 de N237 kruist. Vanuit 
hier rollen de eerste rijtuigen de weg op, te 
herkennen aan de Buitenweg-naafdop. Ook 
worden carrosserieën ontworpen, geheel 
naar wens van de klant. Lang hebben de 
twee broers niet kunnen genieten van hun 
jonge onderneming. Al vrij snel achter 
elkaar overlijden Stephanus (1905) en Jan 
Buitenweg (1913). Daarna neemt de vrouw 
van Jan, Josina Johanna, het roer over. 
Het lukt haar om haar drie kinderen op te 
voeden en te laten studeren en tegelijkertijd 
Buitenweg als bedrijf verder uit te bouwen. 
Ze krijgt hierdoor veel sympathie van zowel 
klanten en werknemers.
 
1940
De impact van de oorlog is enorm, 
ook voor Buitenweg. De inkomsten uit 
verkoop en onderhoud liepen vanaf de 
economische crisis van de jaren dertig 
al terug en zijn in de oorlog gereduceerd 
tot bijna niets. Het lukt om te voorkomen 
dat medewerkers van Buitenweg te werk 
worden gesteld in Duitsland, er wordt gekort 
op lonen en directieleden nemen afstand 
van pensioenrechten. Met de bouw van 

125 JAAR GESCHIEDENIS IN 7 MOMENTEN

 EEN AANTAL MEDEWERKERS MET EEN DOOR BUITENWEG GEBOUWDE CARROSSERIE, 
OMSTREEKS 1920. FOTO: COLLECTIE HET UTRECHTS ARCHIEF (95073).

 HET EERSTE PAND, ‘HALFWEG UTRECHT-DE BILT AAN DE STICHTSCHE TRAMWEG’ WAAR 
NU DE A27 DE N237 KRUIST. FOTO: COLLECTIE HET UTRECHTS ARCHIEF (95058).

een eigen tankstation en de inzet van een 
eigen takelwagen zorgt Buitenweg voor 
aanvullende omzet. Na de oorlog levert het 
onderhoud van auto’s die tijdens de bezetting 
stilstonden weer veel werk op.

1972
Na de oorlog worden kort de merken 
Hudson en Essex verkocht. In 1959 wordt 
gekozen voor het Zweedse merk Volvo 
dat met de PV544 (Katterug) en Amazon 
aan populariteit wint. Om ruimte te bieden 
aan de groei en te kunnen voldoen aan een 
serviceniveau dat past bij Volvo, wordt in 
1962 een nieuw pand gebouwd met moderne 
showroom en werkplaats met smeerkuil en 
de nieuwste apparatuur. In 1972 fuseren DAF 
personenauto’s en Volvo. De ‘Nederlandse’ 
Volvo’s passen uitstekend in het gamma van 
het Zweedse merk en bij de Nederlandse 
consument die een kleinere en zuinige auto 
wil. Buitenweg neemt een Volvo-dealer in 
Hilversum over. De showroom aan de Hoge 
Naarderweg achter het raadhuis biedt plaats 
aan maar liefst twee auto’s. Dit is de start van 
Buitenweg in het Gooi.

DE TINFABRIEK IN NAARDEN IS EEN VAN DE MEEST DUURZAME PANDEN VAN NEDERLAND 
MET TALLOZE DUURZAME INNOVATIES. FOTO: TINMEDIA/VALENTIJN VAN DER BURG

1994
De vestiging in Hilversum groeit en vraagt 
in de jaren tachtig om uitbreiding. In 
1990 wordt een perceel in Kerkelanden 
aangekocht voor de nieuwbouw van een 
showroom en werkplaats. Na een jaar opent 
Volvo Buitenweg aan de Oscar Romerolaan 
1. In 1994 neemt Buitenweg de oudste Volvo-
dealer van Nederland over. De Parkgarage in 

Baarn werd geopend in 1923 en onderhield 
o.m. Volvo’s van het Koninklijk Huis, 
zoals de Volvo Amazon AA-99 van Prinses 
Beatrix en de AA-77 van Prinses Juliana. 
Deze laatste, een Volvo 440, werd gebruikt 
voor ritjes naar de bakker en slager in Baarn. 
In dezelfde periode neemt Buitenweg de 
Wilhelmina Garage in Naarden over.
 
2018
Buitenweg Naarden verhuist in 2018 naar 
De Tinfabriek. Het grote, industriële pand 
is ingrijpend verbouwd en wordt één van de 
meest duurzame gebouwen van Nederland. 
Als kroon op deze duurzaamheidsambitie 
ontvangt De Tinfabriek het prestigieuze en 
internationaal erkend keurmerk BREEAM-
NL In-Use Excellent.

Naast Buitenweg is Meettin ook een bewoner 
van De Tinfabriek. Verspreid door de oude 
fabriek bevinden zich inspirerende ruimtes 
om te werken, te vergaderen of zakelijke 
bijeenkomsten te organiseren. In de Meettin 
Koffiebar kunnen bezoekers flexwerken of 
genieten van een gezonde lunch. Dit nieuwe 
businessmodel is een perfecte aanvulling op 
Volvo Buitenweg. In hetzelfde jaar gaat de 
eigen leasemaatschappij SummumLease van 
start.
 
2020
Buitenweg viert het 125-jarig bestaan 
en ontvangt het eervolle predicaat 
Hofleverancier van Koning Willem-
Alexander. Door de coronacrisis komen de 
ontwikkelingen in de automotive branche 
in een stroomversnelling. Het oriëntatie- en 
aankoopproces verschuift steeds meer naar 
online, flexibel gebruik wordt belangrijker 
dan het bezit van een auto en tegelijkertijd is 
de behoefte aan een solide basis belangrijker 
dan ooit. Buitenweg neemt het lastige besluit 
om de vestiging in Baarn te sluiten om betere 
service te kunnen bieden in de vestigingen in 
Hilversum en Naarden.



25% JUBILEUMKORTING

PROTECTION PACK, met 25% korting va. €165
• Kunststof mattenset interieur en bagageruimte
• RVS bumperbescherming (V60, XC60, V90 en XC90)

ACTIVITY PACK, met 25% korting va. €420
• Kunststof mattenset interieur en bagageruimte
• Veiligheidsrek bagageruimte
• Lastdragers

Volvo waterfles  
met aluminium dop

Nu €10,30

Radiografisch bestuurbare 
Volvo XC90
Nu €44,50

Volvo lederen laadkabel 
voor smartphone

Nu €20,75
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 BUITENWEG BAARN ONTVING DE VOLVO QUALITY AWARD EERDER DIT JAAR, VOOR DE MEER DAN UITSTEKENDE 
SERVICE EN KLANTTEVREDENHEID. FOTO: MEDIAMY/MYRON VAN RUIJVEN

VOL VERTROUWEN DE 
TOEKOMST TEGEMOET

IN GESPREK MET WOUTER HARTSINK

In hetzelfde jaar waarin Volvo Buitenweg 
jubileert en de ontvangst van het 
predicaat Hofleverancier viert, wordt 
ook een moeilijke beslissing genomen om 
de vestiging in Baarn medio november te 
sluiten. Dat wringt enigszins, maar getuigt 
tegelijkertijd van een weloverwogen visie 
op 125 jaar toekomst. Vraag en antwoord 
met Wouter Hartsink, vestigingsmanager 
van Buitenweg Baarn en half november in 
Hilversum.

De vestiging in Baarn is een gezond bedrijf 
met een goed team en een toegankelijke 
sfeer van dorpsgarage. Waarom hebben 
jullie besloten deze vestiging te sluiten?
‘Dat klopt, we hebben in Baarn een 
kleinschalige vestiging met een hecht team 
dat heel goed presteert. We hebben niet voor 
niets de Volvo Quality Award gewonnen! 
Klanten lopen gemakkelijk bij ons naar 
binnen en ze waarderen de persoonlijke 

‘WIJ VERWACHTEN DAT ONZE KLANTEN BEST NOG ÉÉN KEER EEN AUTO IN BAARN WIL KOPEN’

en proactieve benadering. Dat heeft de 
beslissing ook moeilijk gemaakt. Wij willen 
blijven voldoen aan de verwachtingen en 
merkbeleving van onze klanten. Ook zijn 
er richtlijnen van Volvo waar we ons aan 
moeten houden, zoals de uitstraling van de 
showroom en de werkwijze in de werkplaats. 
En we willen toekomstbestendig zijn en ook 
in de komende jaren gezond blijven.’
 
Veel bedrijven merken de gevolgen van 
de coronacrisis. Geldt dat ook voor 
Buitenweg? Is dit van invloed geweest op 
de beslissing?
‘We hebben de impact van het coronavirus 
voor een goed op kunnen vangen, ook door 
steun van de overheid. Gelukkig kunnen 
alle collega’s bij ons blijven. Ook met de 

sluiting van onze vestiging in Baarn hoeven 
we van niemand afscheid te nemen. Wij 
gaan er alles aan doen om onze klanten 
te behouden. De ontwikkelingen in onze 
branche zijn door het coronavirus versneld. 
En het is ook belangrijker geworden om in 
de toekomst goed voorbereid te zijn op zulke 
gebeurtenissen.’
 
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd 
in het vernieuwen en verduurzamen 
van de vestigingen in Hilversum en De 
Tinfabriek in Naarden. Is het niet gewoon 
een kwestie van investeren?
‘Om in Baarn te voldoen aan moderne 
eisen zou inderdaad flink geïnvesteerd 
moeten worden. Maar dat is het niet alleen. 
De verbeteringen die we hier moeten 

doorvoeren, zijn ook niet mogelijk. Het pand 
biedt daarvoor teveel beperkingen. Het pand 
is te klein en er is bijvoorbeeld ook te weinig 
parkeerruimte voor onze klanten. In de 
werkplaats kunnen we bijvoorbeeld kunnen 
niet de apparatuur plaatsen die nodig is voor 
onderhoud aan auto’s met nieuwe elektrische 
aandrijflijnen.’
 
Waar kunnen klanten van Buitenweg 
Baarn vanaf 15 november terecht?
‘Nou, allereerst kan iedereen tot 15 november 
gewoon nog in Baarn terecht voor een nieuwe 
of gebruikte Volvo en vakkundig onderhoud. 
Wij verwachten dat een best aantal van onze 
klanten nog één keer een auto in Baarn wil 
kopen! Daarna verhuist in principe ons hele 
team naar Hilversum. Samen met Dennis 

Kom jij team 
Buitenweg 

versterken?

Kom jij team Buitenweg versterken?
Buitenweg is altijd op zoek naar nieuwe 
collega’s. Bekijk onze vacatures en wie 
weet werk jij binnenkort op een van de 
mooiste werkplekken van Nederland. 
Voeg je bij ons team, verenigd door 
één doel: Mensen veiliger, efficiënter 
en plezieriger verder brengen.

TOEKOMST

Wiegers en Stephan Baelde zorgen wij 
voor dezelfde vertrouwde ontvangst. Rick 
van de Hesseweg zal in Naarden de rol van 
Workshop Support vervullen. Bart Steenbeek 
wordt in Naarden een hele goede aanvulling 
voor het salesteam. Dus dezelfde gezichten 
staan klaar in Hilversum en Naarden, waar 
we met de modernste faciliteiten nóg betere 
service kunnen bieden.’
 
De vestigingen van Buitenweg in Hilversum 
en Naarden, op slechts 10 tot 15 minuten 
rijden vanaf Baarn, zijn modern en 
voldoen zelfs al aan toekomstige eisen. De 
showrooms zijn ruim en licht, zodat klanten 
zich goed kunnen oriënteren op een nieuwe 
of gebruikte Volvo. In de Car Studio kan 
een nieuwe Volvo worden samengesteld 
en er kan virtueel plaats worden genomen 
achter het stuur om de veiligheidssystemen 
te ervaren.

De wachtruimtes zijn van alle gemakken 
voorzien, zodat een klant tijdens een 
onderhoudsbeurt rustig kan werken. In 
De Tinfabriek in Naarden beschikken we 
daarnaast over ruimtes voor vergaderingen of 
zakelijke bijeenkomsten, zodat de wachttijd 
extra productief gemaakt kan worden. In de 
Koffiebar in Naarden wordt barista koffie 
en een gezonde lunch geserveerd. Zo rijdt 
Buitenweg vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet.

 
Kijk op www.werkenbijbuitenweg.nl
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TEAM HILVERSUM STAAT VANAF 15 NOVEMBER IN DE NIEUWE SAMENSTELLING VOOR U KLAAR. EEN PAAR COLLEGA’S ONTBREKEN OP DE FOTO, WAARONDER HANS BAKHUYS.

HET VERNIEUWDE TEAM NAARDEN IN DE TINFABRIEK INCLUSIEF HUISHOND MOOF. O.M. RENÉ HOOGLAND EN JOHN VAN LAMBALGEN ONTBREKEN I.V.M. VERLOF.
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MOBILITEIT IS MEER 
DAN ALLEEN EEN AUTO

Freedom to move: in a safe, sustainable and personal way. Onder dit motto vat Volvo zijn visie op de toekomst van mobiliteit samen. Ondanks de toenemende 
druk op mens, stad en milieu wil de Zweedse autofabrikant laten zien dat de auto nog steeds een verantwoord verlengstuk van vrijheid is. Die mobiele 

vrijheid wordt in de toekomst alleen maar belangrijker, waarbij mobiliteit meer is dan het bezit van een auto. Een toekomstvisie samengevat in drie 
bijvoeglijke naamwoorden: veilig, duurzaam en persoonlijk.

IN DE SHOWROOM VAN VOLVO BUITENWEG IN NAARDEN WORDT DE WERKING VAN VEILIGHEIDSSYSTEMEN DUIDELIJK MET EEN TESTAUTO UIT 

VOLVO’S SAFETY CENTRE. FOTO: MEDIAMY/MYRON VAN RUIJVEN.

Duurzaam
Dit jaar worden de eerste volledig elektrische 
Volvo’s XC40 aan klanten afgeleverd. In 
2025 dient de helft van alle wereldwijde 
Volvo-verkopen een volledig elektrisch 
model zijn. De andere helft is weggelegd 
voor de hybride uitvoeringen. Volvo heeft 
momenteel het grootste aanbod van hybride 
modellen; van elk model heeft Volvo 
minimaal een plug-in hybride variant.
 
Duurzaamheid komt niet alleen naar voren in 
de keuze van aandrijflijnen. Alle vestigingen 
van Volvo Buitenweg zijn officieel 
gecertificeerd als Erkend Duurzaam Plus. 
In alle facetten zijn duurzame verbeteringen 
doorgevoerd, van de afvoer van materialen 
in de werkplaats tot maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

De Tinfabriek in Naarden gaat nog 
een stap verder. Het industriële pand is 
bekroond met het internationaal erkend 
duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-
Use Excellent. Dankzij talloze duurzame 
technologieën is De Tinfabriek een van de 
meest duurzame panden in Nederland.
 
Volvo heeft in 2019 nieuwe ambitieuze 
klimaatplannen gepresenteerd. Een onderdeel 

Veilig
Ruim zestig jaar geleden, in 1959, 
introduceerde Volvo een feature wat 
misschien wel de belangrijkste uitvinding in 
de geschiedenis van autoveiligheid was: de 
driepuntsveiligheidsgordel. Sindsdien heeft 
het wereldwijd meer dan een miljoen levens 
gered.
 
Het idee om sociale vooruitgang en 
verkeersveiligheid prioriteit te geven 
drijft Volvo nog steeds. Het bedrijf 
ontwikkelt onverminderd innovatieve 
veiligheidstechnologieën. Niet om aan 
bepaalde veiligheidsnormen te voldoen, maar 
omdat uit eigen onderzoek blijkt, gebaseerd 
op duizenden ongevallen in de praktijk, dat 
de veiligheid nog veel verder kan worden 
verbeterd en waardoor levens worden gered.
 
Het vrijgeven van de 
driepuntsveiligheidsgordel voor alle 
automerken was het eerste voorbeeld van 
het delen van sociale verantwoordelijkheid. 
Vorig jaar stelde Volvo haar kennis 
beschikbaar in een digitale databank die 
door iedereen geraadpleegd kan worden. 
Volvo hoopt dat ook andere autofabrikanten 
deze kennis zullen gebruiken, met als doel 
een veiliger verkeer voor alle weggebruikers.

hiervan is dat per 2025 de CO2-emissie per 
auto met 40 procent teruggedrongen moet 
zijn. Ook zet het bedrijf zich voortdurend in 
voor verdere verduurzaming van de keten van 
toeleveranciers. Volvo stelt hoge eisen aan 
de toeleveranciers over het op een ethische 
manier winnen van grondstoffen, zoals 
bijvoorbeeld het winnen van kobalt. Volvo 
doet nooit zomaar beloftes en wat klimaat 
betreft zeker niet. In 2040 heeft Volvo de 
ambitie om volledig klimaatneutraal te zijn, 
op alle onderdelen.
 
Persoonlijk
De persoonlijke, mobiele vrijheid gaat 
verder dan een haal-en-breng service van 
de auto. Door middel van state of the 
art technologieën en connectivity streeft 
Volvo ernaar het leven van de berijders zo 
aangenaam mogelijk te maken en maximaal 
te ontzorgen. Met behulp van de Volvo on 
Call app kunnen berijders naadloos met 
hun auto communiceren door bijvoorbeeld 
adresgegevens naar de auto te sturen.
 
In de werkplaats van Buitenweg wordt 
volgens het concept Volvo Personal Service 
(VPS) gewerkt. Een Personal Service 
Technician als persoonlijk aanspreekpunt 
en waarbij twee autotechnici tegelijk aan de 

auto werken met veel tijdwinst als gevolg. 
Daarnaast haakt Buitenweg in op het nieuwe 
werken. Er zijn comfortabele werkplekken 
ingericht. Zo kunnen mensen op locatie 
doorwerken terwijl hun auto onderhoud 
krijgt. In De Tinfabriek kan daarnaast een 
vergaderruimte geboekt worden om de 
wachttijd extra te benutten.
 
Persoonlijke mobiliteit is optimaal inspelen 
op alle behoeftes van de berijders. Hierbij 
bestaat geen ʻone size fits allʼ meer. Iedere 
klant is uniek en daar wil Buitenweg nog 
scherper op inspelen door een brede invulling: 
aanschaf van een nieuwe of gebruikte Volvo 
in de showroom, of online. Via private lease, 
of via een flexibel abonnement van Care by 
Volvo. 

Ook SummumLease, de eigen 
leasemaatschappij van Buitenweg, kijkt 
verder dan alleen de auto als product. 
Alle leasevormen en alle merken worden 
aangeboden, waarbij maatwerk het centrale 
uitgangspunt is. De behoefte van de zakelijke 
of particuliere klant wordt in kaart gebracht 
om vervolgens totaalpakket van mobiliteit te 
bieden die daar perfect aan voldoet.



WIE JARIG IS, TRAKTEERT!

NETTO GEPRIJSDE VOORRAAD
Alle occasions en nieuwe Volvo’s uit voorraad zijn netto geprijsd

25% KORTING OP EEN EXTERIOR STYLING KIT
Bij een nieuwe Volvo XC40, S60, V60 of XC60

WAARDECHEQUE VAN 5X €125 BIJ GESELECTEERDE OCCASIONS
Te besteden aan onderhoud of accessoires

Bekijk ons aanbod op
www.buitenweg.nl/jubileum
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‘WILT U EEN VOLVO MÉT OF ZONDER STEKKER?’
In het huidige aanbod van auto’s en 
aandrijflijnen is het lastig om overzicht te 
bewaren. De keuze is groot en daardoor is 
het lastig te bedenken welke vorm het beste 
aansluit. Naast de traditionele benzine- en 
dieselmotoren zijn er talloze andere opties. 
Elektrisch, brandstof of een combinatie 
met een hybride. Bij deze laatste variant 
kan dan weer gekozen worden voor 
mild hybrid en plug-in hybrid. Bij Volvo 
vormen plug-in hybrides het hart van het 
aanbod. Niet voor niets heeft Volvo het 
grootste aanbod hybrides met oplaadbaar 
accupakket op de markt. In de showroom 
van Volvo Buitenweg wordt de keuze bij 
een nieuwe Volvo teruggebracht naar één 
essentiële vraag: Wilt u een Volvo mét of 
zonder stekker?

Zonder stekker
Alle nieuwe Volvo’s zijn nog steeds 
leverbaar zonder stekker, van de compacte 
XC40 tot het vlaggenschip, de XC90. Elke 
nieuwe Volvo zonder stekker is een mild 
hybrid (te herkennen aan een B). Alleen bij 
de Volvo XC40 zijn met de T2 en T3 nog 
twee reguliere benzinemotoren leverbaar. De 
mild hybrid aandrijflijn is voorzien van 48V 
KERS-technologie, bekend uit de Formule 
1, waarbij kinetische energie die vrijkomt 
bij afremmen en uitrollen wordt opgeslagen 
en omgezet in elektriciteit. Het systeem 
start de benzinemotor, voedt boordsystemen 
en springt bij op piekmomenten, zoals bij 
optrekken. Dit zorgt voor een uiterst soepele 
rijervaring.
 

Mild Hybrid
+ Geen stekker en laadpaal nodig
+ Tot 15% minder verbruik en uitstoot
+ Soepelere rijervaring t.o.v. benzinemotoren
- Geen fiscaal voordeel
- Geen mogelijkheid om puur elektrisch te 
rijden

Met stekker
Bij de Recharge modellen van Volvo, het label 
waar alle auto’s met stekker onder vallen, zijn 
er twee smaken: plug-in hybride en volledig 

elektrisch. Bij een plug-in hybride werkt 
een elektromotor van 11,6 kWh in perfecte 
harmonie samen met een brandstofmotor. 
Dit betekent maximale performance en lage 
uitstoot en kosten per kilometer. In Pure 
Mode is volledig elektrisch rijden mogelijk 
met een snelheid tot 125 km/u en voldoende 
actieradius zodat in alle rust en stilte het 
meeste woon-werkverkeer emissievrij kan 
worden afgelegd. Uit onderzoek onder 
Volvo-rijders blijkt dat maar liefst veertig 
procent van alle kilometers puur elektrisch 
worden verreden. 

De eerste volledig elektrische Volvo’s rijden 
dit jaar de weg op. De Volvo XC40 Recharge 
P8 heeft een 78 kWh lithium-ion accupakket 
met een actieradius van meer dan 400 km 
(WLTP). Het kost slechts 40 minuten om 
de elektrische XC40 van 10 naar 80 procent 
op te laden met een Fast Charger (DC, tot 
150kW). Met een laadpaal thuis of op het 
werk (AC, 11kW) duurt dit acht uur. De 
elektrische aandrijflijn met een vermogen 
van 408pk (300kW) is gekoppeld aan 
vierwielaandrijving. De elektrische XC40 
heeft een trekgewicht van maar liefst 1.500 
kilo.
 

Plug-in Hybrid
+ Puur elektrisch rijden mogelijk
(ca. 45 km en max. 125 km/u)
+ Lage energiekosten per kilometer
+ Halftarief MRB tot 2025
- Laadpaal wenselijk
- Geen fiscaal voordeel
- Lagere BPM
- Hogere BTW (zakelijk aantrekkelijk)
 
Pure Electric
+ Fluisterstille rijervaring
+ Geen uitstoot
+ Fiscale voordelen en vrijgesteld van MRB
+ Lage energiekosten per kilometer
+ weinig onderhoud nodig
- (Openbare) laadpaal noodzakelijk 
- Wennen aan nieuwe rijstijl en 
- plannen van ritten
- Tussentijds laden bij langere ritten

ELEKTRIFICATIE

VOLVO BIEDT HET BREEDSTE AANBOD PLUG-IN HYBRIDES IN DE MARKT

HYBRIDE IS HET MEEST PRAKTISCH, ELEKTRISCHE 
AUTO PER KILOMETER HET VOORDELIGST

Drie verschillende aandrijflijnen in 
de Volvo XC40 naast elkaar: volledig 
elektrisch, plug-in hybrid en mild hybrid. 
We gaan hierbij uit van de meestgekozen 
motoriseringen met een kilometrage van 
30.000 per jaar.
 
Energiekosten
Wanneer net iets meer dan de helft van 
de oplaadbeurten thuis of op het werk 
plaatsvinden, is het tarief per kWh gemiddeld 
40 cent. Thuis en op het werk ligt het rond 
20 cent per kWh, bij publieke laadpalen rond 
de 45 cent en bij snelladen rond 65 cent. 
Hierbij is de volledig elektrische auto het 
voordeligst met €1.920 per jaar aan energie. 
Met een brandstofprijs van €1,69 per liter en 
40 procent puur elektrisch rijden, komt de 
plug-in hybride uit op net geen €3.700 per 
jaar. De brandstofkosten voor de mild-hybrid 
zijn €3.955.
 
Vaste lasten en afschrijving
Bij een indicatieve afschrijving van 60 
procent over 5 jaar voor alledrie varianten 
is deze kostenpost het duurst bij de volledig 
elektrische auto, vanwege de hogere 
aanschafprijs. Dit wordt voor een deel 
terugverdiend bij onderhoud dat bij een 

elektrische auto tweederde lager is dan 
bij auto’s met een andere aandrijflijn, zo 
kwam recent ook uit onderzoek van het 
Nibud en Rabobank naar voren. Samen 
met verzekering en motorrijtuigenbelasting, 
vrijgesteld bij puur elektrisch en halftarief 
bij plug-in hybrids, komen beiden uit op 
circa €8.750. Bij de mild-hybrid is dit €9.900 
per jaar.
 
Kosten per kilometer
Rekenen we deze bedragen uit per 
kilometer, komen de totale kosten (TCO) 
voor de volledig elektrische Volvo XC40 
uit op 37,1 cent per km. De plug-in hybrid 
kost per kilometer 42,4 cent en de mild-
hybrid 46,3 cent. Daarmee is onderaan 
de streep de volledig elektrische Volvo 
het voordeligst. Voor de leaserijder is dit 
voordeel nog niet eens zo van belang. Daar 
is het bijtellingstarief vaak doorslaggevend. 
De XC40 in puur elektrische vorm begint bij 
€207 netto bijtelling per maand, waarbij dit 
voor de modellen met een brandstofmotor 
meer dan honderd euro per maand hoger 
uitvalt.
 
Bekijk de gehele rekensom op www.
buitenweg.nl.



THUISWERKEN BIJ MEETTIN

MEETTIN
De Tinfabriek

Amsterdamsestraatweg 5
1411AW Naarden

naarden@meettin.com
0353690051

FLEXWERKPLEKKEN

Geopend op ma t/m vrij
08:00 - 17:00

Gratis

VERGADERRUIMTES

1 tot 30 personen
Ook in de avond

Reserveer per uur

KANTOREN

Full-Service
Geen bijkomende kosten
maandelijks opzegbaar

PRIVATE DESK

Full Service
Jouw eigen bureau

maandelijks opzegbaar
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 ‘IK WIL GRAAG JONGE MENSEN AANTREKKEN. WAAR KAN DAT BETER DAN OP EEN HIPPE PLEK?’

IN DE TINFABRIEK

Valuas Zorggroep, aanbieder van 
woonzorg voor oudere particulieren, 
heeft haar hoofdkantoor in de grootste 
kantoorruimte van Meettin in De 
Tinfabriek. Algemeen directeur Erik van 
den Boom legt uit hoe Meettin ruimte 
biedt aan de groei van zijn familiebedrijf.
 
Erik spreekt opgewekt en energiek. 
Tegelijkertijd is hij ook relativerend en 
nuchter. Dat zal het goed hebben gedaan in 
Friesland, waar in 2011 de eerste stappen van 
Valuas werden gezet. In het dorpje Aldeboarn 
werd een statige boerderij aangekocht.
 
Met een achtergrond in vastgoed was Erik 
op zoek naar een mooi project, maar dit 
moest wel duidelijk een sociaal doel dienen. 
‘Geld verdienen vind ik niet vies, maar het 
wordt pas echt fantastisch als je daar een 
maatschappelijk belang aan kunt verbinden.’ 
Al na een paar maanden werd Valuas naast 
vastgoedbeheerder ook verantwoordelijk 
voor de operationele zorg voor de bewoners.
De woonzorg voor ouderen is in de 
laatste jaren sterk in ontwikkeling. ‘De 
huidige generatie tachtigplussers — en 
ook zeventigplussers — wil meer dan het 
bejaardenhuis. Daarnaast hoeven ze hun 

vermogen niet altijd na te laten aan hun 
kinderen,’ legt Erik uit. In de Valuas huizen, 
stuk voor stuk prachtige panden op premium 
locaties, worden wonen en zorg aangeboden 
aan particulieren in het hogere segment. 
Erik: ‘Wij maken geen onderscheid in de 
zorgbehoefte van onze bewoners. Wonen 
in een Valuas huis is gezien het prijskaartje 
echter niet voor iedereen weggelegd. Wij 
streven naar het allerhoogste niveau, zowel 
qua locatie als zorg en service.’
 

De eerste jaren in Friesland waren niet 
makkelijk, erkent Erik. Toch lukte het om 
naam op te bouwen. Valuas is inmiddels 
uitgegroeid naar negen huizen, onder meer 
aan het Amsterdamse Museumplein en de 
voormalige woning van Wibi Soerjadi, net 
buiten Zeist. De organisatie is gegroeid, met 
daarmee de behoefte voor een hoofdkantoor 
op een externe locatie. ‘We hebben mooie 
panden, maar je komt daar bij mensen 
thuis. Dan wil je niet auto’s die het terrein 
opdraaien en pakken die komen vergaderen.’ 
Meettin in De Tinfabriek biedt volgens Erik 
de perfecte oplossing, centraal in het land.
 
Erik herkent bij het team van Meettin ook veel 
van zijn eigen start in Aldeboarn. ‘Je kunt op 
papier een fantastisch concept neerzetten, 
waarvan je overtuigd bent dat het aan alle 
kanten klopt. Het is erg knap wanneer je dat 
concept voortdurend bijschaaft. Dat doen 
Herman en Valentijn heel goed.’ Erik doelt 
daarmee op het nieuwe broodjesconcept 
Sexy Sandwich in de Koffiebar als slimme 
verbetering. ‘De broodjes waren te 
ingewikkeld. Nu zijn ze terug naar eenvoud, 
terwijl de kwaliteit overeind blijft.’

Valuas heeft het kantoor voor vier personen 

HUURDER VAN HET EERSTE
 UUR IN DE TINFABRIEK

inmiddels ingeruild voor de grootste ruimte 
bij Meettin. Het doel is om van daaruit de 
grootste onafhankelijke aanbieder van 
woonzorg in Nederland te worden. De 
Tinfabriek heeft precies de uitstraling waar 
Erik naar op zoek was. ‘Ik vind dat Valuas 
een jong bedrijf moet zijn. Ik ben zelf 36 en 
ik wil graag jonge mensen aantrekken. En 
waar kan dat beter dan op een hippe plek?’

Het technisch team in Naarden is versterkt 
met de komst van een aantal nieuwe 
collega’s. Met 19 jaar is Nickey Pronk de 
jongste in de werkplaats. Van onder meer 
haar collega Bas Lipman leert ze nog elke 
dag bij. Toch is het met haar kennis dik in 
orde. Tijdens haar opleiding zette ze haar 
mannelijke medestudenten op achterstand 

door als eerste te slagen. 

Nickey en haar collega’s werken volgens 
het Volvo Personal Service-concept, waarbij 
technici samen aan een auto werken en direct 
contact hebben met de klant. Zo wordt de 
wachttijd verkort en weet de klant exact in 
welke staat zijn of haar Volvo verkeert.

Wanneer collega’s een vraag hebben 
over oudere Volvo’s, is Hans Bakhuys in 
Hilversum vaak het eerste aanspreekpunt. 
Met bijna 35 jaar in dienst is Hans de 
verkoopadviseur met de meeste Buitenweg-
ervaring. 

Zijn voorliefde voor Volvo is groot, maar 

beperkt zich niet alleen tot het Zweedse 
merk. Hans heeft ongeveer vijftig duizend 
brochures verzameld van de meest exotische 
auto’s en is voortdurend op zoek naar 
exemplaren om zijn collectie uit te breiden. 

De meest bijzondere? Een originele brochure 
van een Fiat Ballila uit 1932.

Direct contact met de klant voorkomt ruis op de lijnMuseale collectie van bijzondere brochures

ERIK VAN DEN BOOM 

ALGEMEEN DIRECTEUR VALUAS ZORGGROEP



W W W.BUITENWEG.NL / VOLVO -V60

TIJDELIJK VANAF €39.995 IN BEPERKTE OPLAGE

Volvo V60 B3  
Momentum Advantage

A DVA N TAG E SP O R T PAC K
NU SL EC H T S  €2 .9 9 5

Dif fusor met dubbele e indpi jpen,
19” t r ip le spaaks ve lgen,

Glossy B lack gr i l le ,  sp iegelkappen en 
dakrai ls




