
Zakenauto

‘MijnRenault oogst
meer complimenten
danmijn BMW’
HaardenondernemerMoaraDaniëls
(42) heeft een zwarte BMW118 en een
zwarte Renault Trafic Energy 120TT.
‘Ik zie een autoniet als statussymbool.’

Bedrijf
‘DaniëlsOpenhaarden i
35 jaar geledenopgerich
mijn vader. Ikwerk er vij
jaar, enbenal enige jarendi
recteur-eigenaar.We zijnmet
tienman.Weadviseren en
weplaatsenopenhaarden.
We zijn ook vaste partner van
veel aannemers, architecten,
bouwbedrijven en interieurar-
chitecten.Wedelen graagken-
nis van innovatie, wet- en re-
gelgeving enduurzaamheid,
enwe zien eenuitdaging in
technisch complexe projec-
ten.Wehebbenbijvoorbeeld
twee luxeappartementencom-
plexen inAmsterdam-Zuid
voorzien van rookgasafvoeren
zodat je in elk appartement
eenofmeerderehaardenkunt
installeren, dat is best uniek.
Bij ons is emotie leidraadbij
de aankoop van eenhaard.
Wegeven echt persoonlijk ad-
vies, we vragendoorwaar an-
deren stoppen. InRotterdam
hebbenwe een showroomvan
700 vierkantemeter endank-
zij onsnetwerk enwebadres
openhaard.nlwerkenwe lan-
delijk.We verkopenmeer dan
tweehonderdhaardenop jaar-
basis.’

Auto
‘EenBMW1-serie, een 1,8.Dit
model is chic sportief.Hij is
zwart, enheeft elegante vel-

gen en achter donkere ramen.
Ik rijd ook geregeld in onzebe-
drijfsauto’s; wehebbenmeer-
dereRenaults.Die zijn ook
zwart. Denieuwste is net afge-
leverd, eenTraficEnergymet
120pk en start/stopmotor. Die
Renault is aangepast enheeft
extra laadruimte.Wehebben
kastenopmaat erin latenbou-
wen voor gereedschap ender-
gelijke.’

Waarde
‘DeBMWis van2013, ik heb
hemsindsdriemaanden.Hij
kostte €19.000 exclusief btw;
deRenault Trafic €26.000 ex
btw.’

Accessoires
‘Ik heb eenheerlijk schuifdak.
Parkeersensoren, airco, stoel-
verwarming.Het is een au-

nooitmeer te-
schakeling.De
heeft ook alle

d.’

Kilometers
‘14.000 tot 20.000per jaar.’

Indruk op anderen
‘Ik krijg privé niet veel reacties,
behalve af en toe: “Eenmooie
auto!”DeBMWis een toegan-
kelijke auto, niet per se duur.
Met deRenault Trafic krijg ik
veelmeer complimenten.’

Uitstraling bedrijf
‘DeBMWstraalt klasse en stijl
uit, net als deRenault Trafic,
ookdankzij de kleur zwart en
hoeonswitte logodaaropuit-
komt.DeBMWis geenprotse-
rige auto. Beidehebbenklasse
en een chic voorkomen, net als
onsbedrijf.’

Status
‘Ikwordblij vanmijnauto. Ik
houdvanhetmerkBMW,van-
wegedemooievormgeving.
Maar ikzieeenautonietals sta-
tussymbool. Ineenheel
exclusieveautozou ikmeniet
perseandersvoelen,maar
mensengaan jevaakwelanders
beoordelen.’

Onderhoud
‘BijdeBMW-dealer, enbijVKV
GroepRenaultRotterdam.Daar
geeftAstridGravesteijnenorm
goedeservice.’

Droomauto
‘Eenmooieautovind ikdeEvo-
que,diekleinevanRangeRo-
ver.Eenstijlvolle sportieveauto.
Maar ikbentotaalnietbezig
metwelkeautohierna; ikben
hartstikkeblijmetwat ik heb.’

ErwinWijman

Tevreden
‘Ik ben totaal niet
bezig met welke
auto hierna; ik ben
hartstikke blij met
wat ik heb’
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htdoor
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rugnaar hands
Renault Trafic
luxe aanboord

F
O
T
O
G
R
A
F
IE

:W
IE

B
E
K
IE

S
T
R
A

pagina 20, 05-12-2015 © Het Financieele Dagblad


