
WHERE’S  

          T
HE SHOW?



Noteer onze opendeur met STIP in je agenda: van vrijdag 14 tot en met maandag 

17 september (zondag incluis). Want dan lanceren we de nieuwe Ford Focus, 

succesnummer bij uitstek!

WAT STAAT ER NOG OP HET MENU?
 Ľ Ongedwongen meet & greet

 Ľ Testdrives met de wagen van jouw keuze

 Ľ Drinks, bites & fine music

 Ľ Lanceringsvoorwaarden

Absoluut een bezoekje waard, want tijdens deze wervelende vierdaagse verloten 

we een weekend citytrip voor 2 personen. Verder een etentje voor 2 in restaurant  

“Au Bain Marie”, aan de oevers van de Leie in Astene. Altijd zalig tijdens een Indian 

Summer avond in september. Romantiek troef!*

SEPTEMBERACTIE
Nergens een betere klank van jouw favoriete muziek dan door een Bang & Olufsen Play  

of in B&O Headphones. En als je eigenaar wordt van een nieuwe Fiesta, Ecosport, Kuga of 

Focus, krijg je zo’n B&O cadeau*. Aanbod geldig de ganse maand september.

Blijf je graag op de hoogte van onze promoties, events en andere weetjes?  

Check Ford Van den Poel Motors op Facebook en Instagram  

of schrijf je in op de nieuwsbrief.

    www.vandenpoelmotors.be

OPENDEUR  
+ LANCERING NEW FOCUS!

Maak kans op een  

CITYTRIP / DINER!*

GRATIS B&O PLAY / 
HEADPHONES  
Bij aankoop van een 
nieuwe Focus, Fiesta, 
Ecosport of Kuga*

* Voorwaarden in de showroom
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HERE’S  

THE SHOW!



Het automerk Ford en Van den Poel Motors, al dik 95 jaar verweven met elkaar. 

En met Deinze en de Leiestreek! Als we even onbescheiden mogen zijn… niet zo’n 

alledaags feit. 

Bijna een eeuw gevestigd langs de Gentsesteenweg. Al drie generaties lang in 

dezelfde familie. Het moet uiteraard een beetje meezitten. ( Meer weten over onze 

geschiedenis? Op pagina 8 & 9 gaan we de retro tour op met enkele kiekjes uit de 

oude doos. ) 

Ons recept? Passie voor een sterk automerk. Zo goed mogelijk ons best doen naar 

de klant toe. En ook het geluk van steeds met fijne en bekwame mensen in ons 

bedrijf te kunnen samenwerken.

Zaken doen is ook non-stop investeren in opleiding en uitrusting voor onze 

technici van de werkplaats. En in onderdelen/accessoires om snel een interventie 

te kunnen doen. Omdat een correcte service toch altijd wel net dat verschil maakt.

We wensen u veel lees-en kijkplezier met ons magazine en nodigen u graag uit 

op onze opendeurdagen!

Hartelijke groet,

Filip & Annemie Van den Poel

IT’S ALL  
IN THE  

FAMILY!
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KA+ Ultimate

Fiesta Titanium

DRIVING  
    URBAN!

Cool zo’n nieuwe Ka+. Inderdaad, 

met + want een maatje meer 

overal. Altijd plaats in de stad.  

In Ruby Red? Deep Impact Blue? 

Of dan toch Sparkling Gold? 

Hmmm… moeilijke keuze 

De Fiesta, vorig jaar bij de meest 

verkochte wagens in Europa.  

Dat verdient een dik feestje!  

Met zijn heerlijke EcoBoost motor, 

5 keer op rij “Engine of the Year”. 

Doe het hem maar eens na!
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Hogere rijpositie. Betere zichtbaarheid 

rondom. En actief in meer dan één 

opzicht. Met een verhoogd gevoel 

van avontuur en plezier. Deze Actives 

hebben het allemaal. Zalig cruisen in 

zo’n compacte Cross-over. Gespierde 

wielkasten en langsliggers op het dak… 

Love it!

KA+ Active

Fiesta Active

Focus Active

BE AN  
  ACTIVE!
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Edge, Kuga & Ecosport

Ecosport

LET’S SUV  
   TOGETHER!

Hey! Welke hippe vogel komt daar af?! Want 

dat is hij toch wel, die nieuwe Ecosport. 

Lekker hoog. De perfecte SUV voor de stad, en 

ver daarbuiten. Laat knallen The Foo Fighters 

in surround door die B&O PLAY van 675 watt!

Heb je het graag iets groter? Ga dan voor 

de Kuga. Very stylish! En neem er zo’n 

handenvrije kofferklep bij. 

Of de Edge: met de krachtige sportversie, 

20” aluminium velgen en chroom pedals. 

Robuust en toch elegant. ‘The Sound of 

Silence’ binnenin.

Kuga ST-Line
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WE’RE  
   ON TOUR!

Samen met de vrienden gezellig naar een festival. Kampeer-

spullen in de laadruimte. Akoestische gitaar, percussie en gekke 

zonnebrillen. Het kan allemaal mee! Of met de familie gezond 

de berglucht in, skibox op het dak. Een perfecte mix van luxe & 

functionaliteit van klein naar groot. Op deze Tourneo’s kan je 

rekenen, yessss!

Tourneo Connect

Tourneo Courrier Tourneo Custom Sport
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GOING BACK IN TIME!
1923, dat is 95 jaar terug. Ja, zolang kan je Ford Van den Poel Motors al vinden in Deinze. Stel je voor! 

1923. Paard en kar. Fietsen. En heel sporadisch eens een automobiel.

Vele iconische Ford-bolides passeerden in al die decennia de revue bij Ford Van den Poel Motors. Van het 

Ford model T en A in de prille jaren dertig, tot de stoere Ford Zodiac en Zephyr in de naoorlogse periode.

“Times are-a changing”, zong Dylan in the Sixties! En de Escort, de Cortina, de Capri en uiteraard de 

mythische Mustang zorgden voor een dosis onversneden rock & roll. Met groot verkoopsucces. En tevens 

iconen in de autosport. Trouwens, vandaag de dag most-wanted oldtimers! Deze klassiekers hebben we 

niet meer. Doch op schaal kan je er zo’n dik 200 bij ons vinden. Yeah!

En in 2018 spreken we van Urban cars, SUV’s, Cross-overs en andere Actives. What’s in a name? 
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STAY 
  FOCUSED!

Wat ziet hij er pittig en gebald uit, die nieuwe Ford Focus! Zeg maar The Beauty & the Boost. Want 

het is ronduit fantastisch scheuren door de bochten met zo’n 125pk benzine EcoBoost motor. 

Nu met langere wielbasis, tal van technologische snufjes en geavanceerde functies. Natuurlijk 

met zijn onnavolgbaar weggedrag en rijplezier in zijn DNA. Of wat dacht je? “Dé referentie in zijn 

klasse”, aldus de Autopers! Alleen maar focussen op de weg nu. De rest gebeurt vanzelf.

“Best value for money”, was de bedoeling van Henry Ford in de begindagen. Na al die tijd  

nog steeds van toepassing bij Ford. Vanaf € 14.300* is de razend knappe Focus al de jouwe.  

Inclusief airco, audio met DAB+ & Bluetooth. En tal van standaard veiligheidsvoorzieningen.

*Nettoprijs, incluis recyclagepremie indien van toepassing

Focus Vignale

Focus ST Line
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Focus Titanium

Focus Clipper

OPENDEUR
+ LANCERING NEW FOCUS!
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Ford en Autosport. Onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Met de ST. Sports Technology. 

Licht  metalen velgen in de kleur Rock Metallic, 

sportophanging, grille met honingraatmotief… 

Stuk voor stuk elementen die bijdragen tot  

een opvallend knappe look. Kortom, geSTileerd  

voor Sport. 

En durf je gaan voor zo’n ST Line in Race Red? 

Of hou je het liever iets discreter in dat zachte 

donkergrijze Magnetic Metallic?

SPORTY     
   & SPICY!

Focus ST Line

Fiesta ST Line

Kuga ST Line
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Dat heb je toch wel verdiend deze zomer! Is het nu in een 

Focus Clipper of een Mondeo Clipper. Adaptive cruise control 

aan. Volledig geconnecteerd met SYNC3. En slapende kids op 

een royale achterbank. Geen zorgen dus. Zonnecrème mee.  

En zo naar het zuiden. Enjoy your trip!

HAVE  
   A BREAK!

Focus Clipper

Mondeo Clipper
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Ze blijven bestsellers, de C-MAX en de S-MAX van Ford. Ruimte 

zat in deze monovolumes. En als je kiest voor zo’n genereus 

panoramisch dak, krijg je nog veel meer dat open gevoel.  

Tot 6 passagiers kan je als chauffeur meenemen. Zo comfortabel 

zitten in die luxezetels. Lekker achterover leunen. Discreet met 

privacy glass. Laat aanrukken die zomerse cocktail voor de 

inzittenden. Nu, de chauffeur is wel nog even BOB!

MAX-IMIZE 
    YOUR 
  CAR!

C-Max & S-Max
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Ford Transit. In Courier. Connect. Custom. Of de 2T. Krachtige en 

robuuste jongens. En ze rijden als een personenwagen! Op een 

Europaletje meer of minder kijken ze niet. Lichte vracht bij uitstek 

voor de KMO en grote bedrijven.

Of ga voor een rasechte pickup, de Ford Ranger. De onbetwiste 

nummer 1 in zijn categorie, zowel in België als Europa. Sneeuw of 

modder. Hou hem maar eens tegen! Met de fiscale voordelen van 

een lichte vracht. Mogen we zelf eens kiezen? We gaan voor de 

Wildtrak versie. Relax in automaat. Zelfs met 3,5 ton aan de haak. 

Go! Go! Go!

   THINK  
COMMERCIAL!

Transit Connect

Transit Courier

Transit 2T

Transit Custom

Ranger Wildtrak
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Van den Poel Motors nv

Gentsesteenweg 33 - 9800 Deinze  

09 386 10 59 - dealer@garagevandenpoel.be

Normale openingsuren :

ma - vr:  07.30 - 12.00 13.00 - 18.30

za:  09.00 - 12.00 14.00 - 17.00

www.vandenpoelmotors.be
  Volg ons op Facebook & Instagram

OPENDEUR
+ LANCERING
NEW FOCUS!
VR 14 / 09 » MA 17 / 09 • 10 - 18u

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante product ontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, 
kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele 
uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’, enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het 
basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan 
de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen 
bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. + De gepresen-
teerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de 
garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn 
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige 
rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast. O
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 3,5 – 8,8 L / 100 KM.   84 – 231 G / KM CO2. (CO2MPAS)

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons voor meer 
informatie of raadpleeg www.nl.ford.be. De afgebeelde wagens kunnen afwijken van de werkelijke specificaties.  Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be


