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Auto Review  
Auto Review onderscheidt zich van andere autoplatformen door het grote 
aanbod aan uitgebreide vergelijkende tests. Met de tests voorzien we 
tienduizenden lezers en volgers van relevante informatie. Het is zowel 
online als offline toegankelijk en aansprekend. De redactie zorgt voor 
objectieve informatie op een entertainende manier. Naast vergelijkende 
tests besteedt Auto Review aandacht aan pittige rij-impressies, uitgebreide 
reportages, diepgaande achtergrondartikelen en informatie over lifestyle. 

https://www.instagram.com/autoreviewnl/?hl=nl
https://www.facebook.com/AutoReviewNL/


Doelgroep indicatie
•  Hoofdzakelijk mannen
•  Mannen van alle leeftijden
•  Brede doelgroep die interesse 

heeft in auto’s, motoren, 
sport, computers en lifestyle 
producten

Bang voor autodieven? Koop een Hyundai

Zullen op leeftijd rakende autodieven ook wel eens verzuchten dat vroeger alles beter was? 
Toen ze om auto’s te stelen nog ruiten moesten inslaan, of met ijzerdraadjes in de weer 
 moesten om de portieren open te krijgen? Elk geluidje zou een slapende autobezitter of een 

 patrouillerende wijkagent wakker kunnen schudden. Toen de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 
(STAVC) bekendmaakte hoeveel auto’s in 2017 zijn gestolen, ging ik eens googelen. In mijn 
 naïviteit dacht ik nog steeds dat autodieven halsbrekende toeren uithaalden, maar op YouTube 
staat een  filmpje waarin je kunt zien hoe autodieven binnen één minuut een BMW stelen 
 zonder inbraak sporen achter te laten. Ze vangen het signaal van de sleutel – die binnenshuis 
ligt – op met een scanner en rijden zo weg. 

Ik ging terug naar de site van de STAVC en dook in de statistieken. Duitse auto’s zijn het 
 populairst bij de boeven. De Volkswagen Golf was de meest gestolen auto van 2017 
(973 keer), gevolgd door de Volkswagen Polo (831 keer). Procentueel gezien is de Audi A1 
het populairst: 1 op de 196 werd gestolen. Als je puur naar het merk kijkt, waren Land Rover-
eigenaren het meest de pineut: 1 op de 253. De topvijf van kanshebbers is verder volledig 
Duits, met Audi (1 op 388), Volkswagen (1 op 424), BMW (1 op 458) en Porsche (1 op 665).  
  
Maar wat zijn nu de auto's waar de dieven met een grote boog omheen lopen? Dat zijn alle-
maal modellen van merken uit het Verre Oosten. Geen autodief ziet heil in een Kia, een Nissan, 
een Skoda of een Mitsubishi. Maar Hyundai is de hekkensluiter. Een Hyundai- eigenaar loopt 
‘slechts’ een risico van 1 op 4415 dat zijn auto wordt gestolen. Al laat hij zijn auto onafgesloten 
met draaiende motor op de oprit staan, de dief stort zich liever op de Audi A1 van de buurman 
die achter een gietijzeren hek wordt bewaakt door een roedel pitbullterriërs.  

Laat ik voor de berijder van Duitse auto’s niet in mineur eindigen, want de statistieken zijn 
 eigenlijk zeer hoopgevend. Sinds 2012 nam het aantal gestolen auto’s in Nederland met ruim 
42 procent af. Misschien dat de autodieven zelf ook terugverlangen naar de tijden van het 
breekijzer en de ijzerdraadjes en een nieuwe hobby zijn gaan zoeken. Klaverjassen of zo. 

Jaap Peters
Brand Manager

jpeters@fnl.nl

“Bij de achterstoelen met massagefunctie 
zie je dat de Lexus LS Japans is: is de 

directeur langer dan 1,80 meter, dan kan 
hij zich niet uitstrekken.” Pagina 26 

“Wil je je volledig concentreren op gas 
geven, remmen en sturen, laat dan het 

schakelwerk over aan de elektronica. Het 
heeft bij de Mégane R.S. geen enkele zin om 

zelf aan het flipperen te slaan.” Pagina 20

“Afhankelijk van het gekozen rijprogramma 
brengt de Audi RS 4 een kakofonie van 
klanken ten gehore, van nonchalante 

pruttelgeluiden tot krachtige oerkreten.” 
Pagina 66 

“Wie bij elk stoplicht dat op groen springt, 
plankgas wegrijdt met de Up GTI, wordt 
niet alleen beloond met veel verbaasde 

blikken, maar ook met een vrolijke, 
donkerbruine roffel.” Pagina 30
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De dief stort zich liever op de 
Audi A1 van de buurman.  
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Gemiddeld verbruik: 4,4 - 6,9 l/100 km (1 op 14,5 - 22,7). CO2-uitstoot: 117 – 160 gr./km.

Waar je ook heen gaat, er zijn ontelbare manieren om er te komen. Bepaal je eigen weg. Rij met de 
Jeep Compass comfortabel de toekomst tegemoet dankzij de 9-trapsautomaat en het 8,4” Uconnect™ 
NAV- infotainmentsysteem. En vertrouw bij elk nieuw avontuur op de trekkracht tot 1.900 kg en de  
70  verschillende veiligheidssystemen. Je rijdt al in een Jeep Compass vanaf € 30.990.

De prijs is incl. btw/bpm en de onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Afgebeelde auto kan  afwijken 
van de werkelijke uitvoering. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen 
meerprijs geleverd worden. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de o�ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt 
mede af van de omstandigheden en het rijgedrag. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor 
de verkoopvoorwaarden op jeep.nl/verkoopvoorwaarden. Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

BEPAAL JE EIGEN WEG

JEEP® COMPASS
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Top 5 interessegebieden

Waarom adverteren in Auto Review
De lezer van Auto Review is een echte autoliefhebber die graag op de 
hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van auto’s. Daarnaast wil 
hij de nieuwste technische snufjes en gadgets als eerste in huis hebben om 
deze uit te proberen. Thuis is hij niet de enige die het magazine leest. Zijn 
zoons maar ook de buurman lezen het magazine vaak even als ze het in de 
huiskamer zien liggen. De Auto Review lezer wordt regelmatig om advies 
gevraagd bij de aanschaf van een auto. 
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PRIJZEN IN EURO
Basisprijs 23.090 22.295 25.090 23.550

OPTIES OP TESTAUTO
Transmissie 2200 1 - - -
Remmen - - - -
Onderstel - - - -
Besturing - - - -
Wielen 990 2 1699 2 - 750 3

Stoelen - - - -
Uitvoering - - - 2600 3

TOTAALPRIJS TESTAUTO
Totaalprijs 26.280 23.994 25.090 26.900
Website www.citroen.nl www.hyundai.nl www.renault.nl www.seat.nl

LEASEPRIJS
Leaseprijs NL * 425 422 439 418

AUTO REVIEW-NORMUITRUSTING
Airconditioning ✔ ✔ ✔ ✔

Centr. vergrend., afstandsb. ✔ ✔ ✔ ✔

Cruisecontrol ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrische ramen (v) ✔ ✔ ✔ ✔

Hoogteverstelbare bestuurdersstoel ✔ ✔ ✔ ✔

Lichtmetalen wielen 350 1409 ✔ ✔

Metallic lak 700 695 595 550
Radio met aux of usb ✔ ✔ ✔ ✔

VEILIGHEID
Achteruitrijcamera opt. opt. opt. opt.
Adaptieve cruisecontrol - - - opt.
Airbags, bestuurder / bijrijder ✔ ✔ ✔ ✔

Airbags, gordijn ✔ ✔ - ✔

Airbags, zij voor ✔ ✔ ✔ ✔

Airbags, zij achter - - - -
Automatische noodoproep ✔ - - -
Dodehoekwaarschuwing opt. opt. opt. opt.
Ext ra airbags - - - -
Full led-verlichting - opt. ✔ opt.
Head-up display opt. opt. - -
Meedraaiende koplampen ✔ - ✔ ✔

Noodremsysteem opt. opt. - ✔

Spoorassistent ✔ ✔ - -
Verkeersbordherkenning ✔ - - -
Vermoeidheidsherkenning ✔ ✔ - ✔

ONDERHOUD
Onderhoudskosten 580 620 620 620

GARANTIE
Techniek 2 jaar 5 jaar 2 jaar 4 jaar
Lak 3 jaar 5 jaar 3 jaar 3 jaar
Doorroesten 12 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar
Mobiliteit 2 jaar onbep. 2 jaar onbep.

RESTWAARDE
Na 4 jaar in euro 12.991 11.803 13.234 13.223
Na 4 jaar in procenten 49,4 49,2 52,7 49,2

VASTE KOSTEN Verzekeringskosten p/mnd. **

WA 57 59 56 58
WA + 69 70 68 74
All risk 100 101 96 103
Emissienorm / energielabel EU 6 / D EU 6 / C EU 6 / D EU 6 / C
Belasting per kwartaal 153 153 153 129
Bijtelling 22 % 22 % 22 % 22 %
* Bron: Alphabet. Tarief per maand, gebaseerd op 20.000 km/jaar, looptijd 48 maanden, incl. verzekering, excl. brandstof en btw. 
** 100 procent premie, bron: Centraal Beheer Achmea
1) 6-traps EAT-transmissie; 2) 17-inch lm-wielen (Hyundai: dealeroptie); 3) 18-inch lm-wielen (vanaf Xcellence); 4) meerprijs Xcellence-uitvoering t.o.v. Style

IN-/EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 68 71 67 73
Ruimte achterin 100 57 59 59 66
Overzichtelijkheid 70 48 47 45 50
Bediening/functies 100 80 88 80 88
Kofferruimte 100 37 30 33 36
Flexibiliteit 100 40 34 34 29
Laadverm./trekgew. 50/30 30 32 28 33
Veiligheidsuitrusting 150 103 88 60 98
Kwaliteit/afwerking 100/100 142 142 140 144
ONDERDEELSCORE 1000 605 591 546 617
ONDERDEELWINNAAR 2 3 4 1

COMFORT
Zitcomfort voorin 150 107 114 111 117
Zitcomfort achterin 100 60 64 64 68
Ergonomie 150 124 130 126 130
Interieurgeluid 50 35 38 35 39
Geluidsbeleving 100 56 60 58 63
Klimaatbeheersing 50 30 31 29 31
Veercomfort leeg 200 125 129 125 130
Veercomfort beladen 200 120 125 125 127
ONDERDEELSCORE 1000 657 691 673 705
ONDERDEELWINNAAR 4 2 3 1

MOTOR/TRANSMISSIE
Acceleratie 150 90 101 95 102
Tussensprint 100 – – – –
Topsnelheid 150 40 39 40 40
Overbr. verh./
schakelgedrag

100 75 78 75 80

Vermogensontplooiing 50 24 32 30 30
Draaieigenschappen 100 65 65 72 65
Verbruik 325 234 247 232 249
Actieradius 25 9 13 9 9
ONDERDEELSCORE 1000 537 575 553 575
ONDERDEELWINNAAR 4 1 3 1

RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 46 62 44 74
Slalom 100 44 52 40 75
Besturing 100 70 79 74 81
Rechtuitstabiliteit 50 34 37 36 37
Remdosering 30 16 20 19 22
Remweg koud 150 105 89 97 111
Remweg warm 150 104 96 108 111
Tractie 100 37 39 34 39
Rijveiligheid 150 126 130 128 132
Draaicirkel 20 12 12 12 14
ONDERDEELSCORE 1000 594 616 592 696
ONDERDEELWINNAAR 3 2 4 1

MILIEU / KOSTEN
Emissiewaarden 25 22 23 22 22
Prijs testauto 600 541 549 545 540
AR-normuitrusting 50 47 45 49 49
Afschrijving ** 75 57 59 60 56
Onderhoud 20 14 14 14 14
Verzekering 50 47 47 47 47
Belasting 100 81 81 81 84
Brandstof 50 38 40 38 40
Garantie 30 10 27 10 24
ONDERDEELSCORE 1000 857 885 866 876
ONDERDEELWINNAAR 4 1 3 2

UITSLAG
TOTAALSCORE 5000 3250 3358 3230 3469
TESTWINNAAR 3 2 4 1
* Maximaal haalbare score per onderdeel 
** Indicatieve restwaarde volgens BOVAG-koerslijst na 4 jaar en 80.000 km

Auto Review staat bekend om de uitgebreide vergelijkende tests. Zo testen wij: elke testauto staat enkele weken ter beschikking van de redactie. Speciale coureurs voeren de proeven met geijkte 
meetapparatuur op het circuit uit. De testredacteur test de auto's gedurende de leenperiode op de openbare weg. Het puntensysteem maakt meteen duidelijk op welke punten een auto uitblinkt 
en waar ruimte voor verbetering is.
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TARIEVEN PRINT
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (210 x 280 mm) € 2.950,-
Shopping € 980,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 1.380,-
Advertorial vanaf € 3.700,-
2/1 pagina (420 x 280 mm) € 5.000,-
1/2 pagina (210 x 140 mm of 105 x 280 mm) € 1.800,-
1/4 pagina (105 x 140 mm of 53 x 280 mm) € 960,-
1/8 pagina (105 x 70 mm) € 520,-
1/16 pagina (52 x 70 mm) € 370,-
30% positioneringstarief op cover

BELANGRIJKE DATA
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings

datum
Editie 2 14-01-19 29-01-19
Editie 3 11-02-19 26-02-19
Editie 4 11-03-19 26-03-19
Editie 5 15-04-19 30-04-19
Editie 6 13-05-19 28-05-19
Editie 7 10-06-19 25-06-19
Editie 8 15-07-19 30-07-19
Editie 9 12-08-19 27-08-19
Editie 10 09-09-19 24-09-19
Editie 11 14-10-19 29-10-19
Editie 12 11-11-19 26-11-19
Editie 1 2020 09-12-19 19-12-19
•  Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data 
•  Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de 

advertentiedeadline
•  Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan 

de verschijningsdatum

TARIEVEN ONLINE
Formaten Prijzen Run of 

Network
Nieuwsbrief item € 470,-
Social media post € 100,-
Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-
Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-
Billboard   (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
Halfpage ad   (300 x 600 px) € 29,- € 25,-
Mobile banner  (320 x 50 px) € 18,- € 14,-
Roadblock (Leaderboard + Halfpage) € 45,- € 38,-
Homepage Take-over Op aanvraag
Premium  banners (creatieve formaten /  
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële  
en online mogelijkheden vindt u op  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom  
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt 
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl

Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of 
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

Auto Review biedt u als adverteerder de 
mogelijkheid om uw product, dienst of merk 
via verschillende kanalen onder de aandacht te 
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij 
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij 
kijken graag met u naar de mogelijkheden en 
maken een op maat gemaakt plan. 

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het 
opmaken van advertenties en banners, neem contact  
op via telefoonnummer +31 (0)242404555 of stuur  
een email naar sales@fnl.nl 

WWW.FNLMEDIA.NL

F&L
MEDIA

www.fnl.nl/mogelijkheden
www.fnl.nl/specificaties
mailto:ads@fnl.nl
https://www.fnl.nl/corporate/

