
GERRITSE HENDRIKS
NIEUWS MAGAZINE

Gerritse Hendriks
www.forddealer.nl

 
Tiel:                        Edisonstraat 1
Oss:                        Gotenweg 3
Zaltbommel:     Vergtweg 60

BRING ON TOMORROW
Het merk Ford spreekt al ruim 100 jaar tot de verbeelding. Met veilige, betrouwbare en innovatieve 
modellen is Ford zowel op het gebied van personen- als bedrijfswagens een speler van formaat. 
De geweldige rijdynamiek en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zorgen ervoor dat vrijwel  
alle modellen meedraaien in de top van hun segment. Kiest u voor Ford, dan kiest u voor een merk 
dat duurzame mobiliteit tot topprioriteit heeft benoemd. 

Hybride en elektrisch
Met de introductie van 14 nieuwe hybride, mild hybride, plug-in hybride en electrische voertuigen tot en met 
het voorjaar van 2021 doet Ford weer een enorme stap voorwaarts. De nieuwe Ford Puma Mild Hybride en 
de Ford Kuga Plug-in Hybride overtreffen de verwachtingen. Ook publiekslievelingen zoals de Ford Fiesta  
en Ford Focus zijn inmiddels te bestellen met innovatieve Mild Hybride aandrijflijnen. De spectaculaire,  
100% elektrische Ford Mustang MACH-E maakt begin 2021 zijn opwachting en is nu te reserveren.

De grootscheepse elektrificatie beperkt zich bij Ford niet tot personenwagens. 
Ook de Ford Transit en Ford Transit Custom zijn leverbaar als zuinige Mild Hybride met extra koppel.
De veelzijdige Transit Custom Hybride line-up is in 2020 zelfs uitgeroepen tot International Van of the Year.
De eveneens leverbare Transit Custom PHEV is de eerste plug-in hybride in zijn klasse en kan tot wel 56 km
volledig elektrisch rijden zonder uitstoot.

Ford Gerritse Hendriks: jouw Ford Dealer in Rivierenland
In het stroomgebied van Rijn, Maas en Waal is Ford Gerritse Hendriks een begrip. 
Door de samenvoeging van de familiebedrijven M.C Gerritse Personenwagens en Autobedrijf Hendriks 
verlenen wij onze diensten vanuit onze vestigingen in Tiel, Oss en Zaltbommel. 
Of het nu gaat om de aanschaf van een nieuwe of gebruikte Ford of een betrouwbare Ford bedrijfswagen… 
Onze ervaren teams staan voor je klaar. Ook voor onderhoud en reparatie ben je bij ons aan het juiste adres. 
In onze moderne werkplaatsen doen wij er alles aan om je snel weer veilig op weg te helpen.

Klantenwaardering is onze drive
Onze medewerkers zetten zich al decennia in om onze klanten op en top van dienst te zijn.
Hiervoor zijn wij meermaals beloond met de Ford Chairman’s Award voor klanttevredenheid.
Wij zijn ook erg trots op de positieve reviews en reacties van onze klanten.

FORD MONDEO FULL HYBRID 

FORD TRANSIT CUSTOM PHEV



FORD PERSONENWAGENS De SUV’s en Cross-overs van Ford

Het segment van SUV en Cross-over modellen 
groeit de laatste jaren enorm hard. De stoere  
vormgeving, het comfort en gemak van een hogere 
zitpositie en meer overzicht zijn de belangrijkste 
argumenten om over te stappen naar deze 
modellen.

Met de nieuwe Ford Puma Hybrid en de nieuwe Ford 
Kuga PHEV leggen we op meerdere onderdelen de 
lat in het SUV segment een stukje hoger. De zuinige 
hybride aandrijflijnen zorgen voor betere prestaties 
en een lager brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Ook de Active cross-over modellen uit de populaire 
Ford Fiesta en Ford Focus range blinken uit in 
praktisch gemak, prestaties en rijdynamiek. Net 
dat stukje hoger, stoerder en anders dan de rest 
van de range zijn het ideale gezinsauto’s met 
heerlijke rij-eigenschappen en een zeer compleet 
uitrustingsniveau. De Active modellen zijn 
bovendien ook leverbaar als Mild Hybride. 

Ga je voor luxe, sportief, stoer of exclusief?

Bij Ford kun je alle kanten op en kiezen welke 
uitvoering het beste bij je past. Ga je voor luxe 
en comfort dan kies je de Titanium met alle 
ingredienten voor een een ontspannen rit.
Hou je van een sportief uiterlijk en een dito rijstijl 
dan is de ST-Line vast iets voor jou.
De Active is weer net een stukje hoger en stoerder, 
zowel van buiten als van binnen.
Exclusiviteit vind je in de extra compleet uitgeruste 
Vignale modellen waarin alles luxe uitstraalt.

Combineer design, techniek en rijdynamiek

De nieuwe Puma Hybrid Titanium  € 29.135,-
Private Lease vanaf € 369,- p.mnd.

 Focus Trend Edition Business € 25.975,-
Private Lease vanaf € 379,- p.mnd.

Ford Private Lease

Steeds meer particulieren kiezen voor het gemak 
van Ford Private Lease. Een nieuwe Ford voor een 
vast bedrag per maand. Afschrijving, onderhoud, 
pechhulp, verzekering en wegenbelasting zijn in-
begrepen in het maandbedrag. Je hoeft alleen nog 
maar te tanken. 
De voordelen van Private Lease zijn legio. 
Zo is er geen aanbetaling nodig, kan de huidige auto 
ingekocht worden en zijn de maandelijkse kosten 
vergelijkbaar of soms zelfs lager dan bij een gewone 
aankoop. Kortom, alles is geregeld. Na de looptijd 
lever je de auto weer in bij Ford.

Fordsale.nl: voor de koopjesjager!

Ben jij gek op koopjes? Kijk dan eens op fordsale.nl.
Daar vind je nieuwe Ford modellen die al voorzien 
zijn van een kenteken en een zeer aantrekkelijk  
prijskaartje. Bijkomend voordeel is dat je snel kunt 
rijden in je nieuwe Ford.  Ook onze demonstratie-
modellen ‘met de kop eraf’ kun je op fordsale.nl 
bekijken. Uiteraard hebben wij ook altijd een ruime 
voorraad nieuwe (bedrijfs)auto's en kwaliteits-
occasions voor je klaar staan.

FORD FOCUS: NU OOK LEVERBAAR ALS MILD HYBRID

Vanaf € 33.325,-
PHEV vanaf € 36.195,-

Private Lease vanaf € 469,- p.mnd.

Trend € 16.950,- 
Titanium MHEV € 21.865

Private Lease vanaf € 269,-p.mnd.

Mild Hybrid  € 27.095,-

100% ELEKTRISCH. DE NIEUWE MUSTANG MACH-E
VERWACHT Q1 2021

NU TE  RESERVEREN

DE VEELZIJDIGE FIESTADE NIEUWE KUGA



FORD BEDRIJFSWAGENS Gerritse Hendriks: jouw bedrijfswagenpartner

De Ford Transit Bedrijfswagenfamilie en de  
Ford Ranger Pick-ups staan bekend om hun  
duurzaamheid en lage exploitatiekosten. 
Met een enorm breed produktaanbod, optimale 
service op aftersalesgebied en maatwerk in leasing 
en financiering is Ford Gerritse Hendriks de  
businesspartner bij uitstek. 

Gerritse Hendriks behoort tot de selecte groep  
Ford Transit Centers. Kiezen voor Gerritse Hendriks 
betekent kiezen voor een bedrijfswagenspecialist 
die garant staat voor een op maat gesneden advies.

Maatwerk in advies en service

Wat moet jouw bedrijfswagen kunnen? Een zware 
aanhanger trekken of juist volume vervoeren?  
Is een kippende laadbak handig of volstaat een 
robuuste pick-up? De juiste bedrijfswagen maakt 
het verschil tussen efficiënt werken of een verkeerde 
investering.

Omdat details het verschil maken bij de inzet van 
een bedrijfswagen is goed advies belangrijk.  
De bedrijfswagenspecialisten van Gerritse Hendriks 
kunnen je daar bij helpen. 
Met hun specifieke ervaring en kennis over Ford 
Bedrijfswagens en transportoplossingen leveren zij 
maatwerk. Ook onze aftersales specialisten staan 
voor je klaar in onze moderne werkplaats. Hier  
onderhouden en repareren onze monteurs jouw 
Ford op aparte bedrijfswagenstations en beperken 
we stilstand en kosten tot een minimum.  
Zorgeloos rijden is het uitgangspunt.

FORD BEDRIJFSWAGENS FINANCIAL LEASE 0% RENTE!

Maatwerk voor iedere mobiliteitsbehoefte

De Ford Transit en Transit Custom zijn nu ook leverbaar als Mild Hybrid!

Actieradius volledig elektrisch ca. 56 km

Laadvermogen 1000 kg

Laadvolume 6.0 m3

Sterke EcoBoost motor 126 pk

TRANSIT CUSTOM PHEV

Transit Custom vanaf € 23.575,-

Duurzaam investeren

Ford Bedrijfswagens biedt een breed scala aan 
modellen, wielbases, laadruimtes, laadcapacitei-
ten en aandrijflijnen. Ons volledige assortiment 
is uitgerust met nieuwe, zuinige EURO 6.2 diesel-
motoren. Met de Mild Hybride uitvoeringen van de 
Transit en Transit Custom en de revolutionaire Transit 
Custom PHEV gaan we nog een stapje verder als 
het gaat om uitstoot, prestaties en verbruik.  
De combinatie van sterke maar zuinige motoren, 
functionaliteit, lage onderhoudskosten én de 
scherpe aanschaf- en leasetarieven resulteren in 
een kostprijs per kilometer waar jij én je boekhouder 
blij van worden.

Ford Transit vanaf € 24.000,- Chassis cabine  vanaf  € 23.100,-

Transit Connect vanaf € 12.350,- Ford Ranger vanaf € 26.100,-Transit Courier vanaf € 10.925,-



SERVICE EN ONDERHOUD
APK, onderhoud en reparatie

De service van Gerritse Hendriks is in een paar 
woorden samen te vatten: duidelijk, degelijk,  
vertrouwd en persoonlijk. Wij bieden de beste  
service tegen vaste priizen. Met Ford Onderhoud 
zorgen onze monteurs dat jouw Ford in topconditie 
blijft. Uiteraard werken wij met originele onder-
delen zodat jouw Ford ook echt een Ford blijft. 
Is je Ford ouder dan 5 jaar? Dan kun je gebruik 
maken van Ford Economy Service. Met beste prijs 
garantie voor onderhoud, APK en onderdelen.

Ford Video Check: meekijken met de monteur

Met de Ford Video Check kun je tegenwoordig 
meekijken met de monteur of APK keurmeester. 
Zowel bij een APK als een onderhoudsbeurt filmt  
de monteur wat hij tegenkomt en legt daarbij op 
een eenvoudige manier uit wat de aandachts- 
punten zijn en wat eraan gedaan kan worden. 

Lekt er koelvloeistof? Zijn de remschijven nog net 
dik genoeg of prima in orde? Zodra de video gereed 
is wordt deze via sms of e-mail naar je verstuurd. 
Zo word je op een volledig transparante manier 
geïnformeerd over de conditie van je auto. Jij kunt 
aangeven of je akkoord gaat met de geadviseerde 
werkzaamheden. Zo worden er geen reparaties  
uitgevoerd zonder jouw toestemming.

Ford Service Protect Plan: besparen op onderhoud

Met het Ford Service Protect Plan koop je voor een 
aantrekkelijk bedrag 3,4 of 5 jaar onderhoud voor 
je nieuwe Ford. Voordeliger dan losse onderhouds-
beurten én te combineren met extra garantie voor 
het 3e, 4e en 5e jaar. 

KOPEN OF LEASEN, DE KEUZE IS AAN JOU.
Hoe jij je Ford of Ford bedrijfswagen ook wil aanschaffen, Gerritse Hendriks biedt met Ford Lease en Ford Credit meerdere mogelijkheden. 
Onze medewerkers kunnen je informeren over de diverse produkten zodat je de beste keuze kunt maken.

Leasen

Particulier of zakelijk rijdt je voor een vast maand-
bedrag in een nieuwe Ford. Alle kosten zoals  
onderhoud, reparatie, verzekering, belastingen  
en afschrijving zijn verwerkt in het maandbedrag.
Via Ford Lease profiteer je van een hoog service-
niveau tegen scherpe tarieven. Voor al je onder-
houd, dus ook voor schade, ruiten en banden kun 
je terecht in onze werkplaatsen. Dat bespaart je 
veel tijd en rompslomp.

Ford Lease produkten
•	 Zakelijk: Ford Operational Lease
•	 Particulier: Ford Private Lease

Financieren

Liever eigenaar zijn van de auto en deze in vaste 
termijnen afbetalen? Dan biedt Ford Credit  
diverse produkten voor bedrijven en particulieren. 
Hierbij betaal je de aankoop in termijnen en regel 
je verder alles zelf.

•	 Zakelijke Financial Lease is de on balance  
financieringsoplossing

•	 Particulier Ford Options is elke 2 of 3 jaar een 
nieuwe Ford rijden met een gegarandeerde  
toekomstige restwaarde als slottermijn.

10 x 12

Vanaf  € 23.110,- 
Private Lease vanaf € 359,-

DE SPORTIEVE ECOSPORT

Ford Express Service: extra snelle service 
zonder extra kosten

Jouw tijd is kostbaar. Daarom starten wij  
binnenkort in Tiel met Ford Express Service.
Als je een afspraak maakt voor Express Service 
werken twee speciaal opgeleide technici tegelijk-
ertijd aan je auto volgens de Ford checklist. 

Zo zijn wij sneller klaar en kun jij snel weer op pad. 
Klaar terwijl je - onder het genot van een kop 
koffie - wacht!

Prijzen personenwagens incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Prijzen bedrijfswagens exclusief BTW en kosten rijklaarmaken. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Kijk voor het gemiddeld brandstofverbruik en CO2 uitstoot op www.ford.nl. Acties geldig t/m 30-09-2020. Ford Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door Ford Lease. De getoonde vanafprijzen zijn altijd inclusief BTW en zijn, tenzij anders 

weergegeven, gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000km p.j. De getoonde afbeelding kan afwijken van het aangeboden model. Getoonde aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september 2020.

Gerritse Hendriks treedt op als verbonden bemiddelaar en bemiddelt daarmee uitsluitend voor Ford Credit. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via Ford Credit en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.
Dit betreft geen advies, u dient zelf te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. (11120003) 


