
D’HONDT - REYNAERT
WIJ ZORGEN VOOR UW MOBILITEIT

Officiële Volvo verdeler sinds 1960
Aalst - Zottegem - Oudenaarde

Wij stellen ons familiebedrijf en het merk Volvo dat we al 60 
jaar verdelen, graag aan u voor in deze interactieve brochure. 

Via de verschillende knoppen of de foto’s ontdekt u leuke links 
naar extra filmpjes, interessante webpagina’s of fotoreeksen.



D’HONDT AALST REYNAERT OUDENAARDE D’HONDT ZOTTEGEM

onze geschiedenis

VÄLKOMMEN TILL FAMILJEN
W E L K O M  I N  O N S  FA M I L I E B E D R I J F

Zweeds Volvo bloed, het stroomt al 4 generaties 
lang door onze aderen, het is ons DNA, we zijn er 
in geboren. Grootvader Albert D’Hondt startte 
in 1960 een bescheiden Volvo garage in Sint-
Lievens-Houtem, met 4 Amazons in de toonzaal en 
een tankstation voor de deur. Zijn zoon Freddy nam 
het roer over en investeerde in 1986 in een totaal 
nieuwe vestiging in Zottegem. Meer zichtbaarheid 
en gemakkelijk bereikbaar zijn, Freddy zag het 
groeipotentieel langs de N42. En zijn strategie 
bleek de juiste: samen met zijn kinderen Joany 
en Gerry D’Hondt en hun partners bouwde hij 
de zaak uit tot wat ze vandaag is. Een ambitieus 
familiebedrijf met drie vestigingen (Reynaert 
Oudenaarde sinds 2002 en D’Hondt Aalst sinds 

2008) en meer dan 55 medewerkers die samen 
een verkoop realiseren van 1.000 nieuwe wagens 
en 550 Volvo tweedehands per jaar. De vierde 
generatie is met Gianni D’Hondt ondertussen ook 
gelanceerd.

En toch blijft onze missie al meer dan 60 jaar 
dezelfde: wij willen u een persoonlijke service 
bieden, wij willen u in een familiale sfeer een 

professioneel totaalpakket aan diensten 
aanbieden, gemaakt op uw maat. Omdat uw 
wensen als ondernemer, fleetmanager of particulier 
nu eenmaal anders zijn. Welkom in onze Volvo 
familie!

WAAROM D’HONDT - REYNAERT
O N E  S T O P  S H O P

Alles onder één dak, dat is onze sterkte. We 
starten met uitgebreid en professioneel advies 
over de mogelijkheden voor uw bedrijf, voor uzelf 
en uw medewerkers. Wat met CO2-uitstoot en 
voordeel alle aard, wat met fiscale aftrekbaarheid 
en brandstof- of elektriciteitskosten, wij gieten 
alles in een duidelijke Total Cost of Ownership 
berekening en u neemt alle wagenkosten mee in 
scoop. Een heldere one-pager aangepast aan uw 
fleetcategorieën, dat is wat u nodig heeft toch? 

En dan werken we op maat: verkoop, leasing, 
renting, financiering, maar ook een eigen sterke 
verzekering, u kiest wat u nodig heeft. En uiteraard 

volgt daarna alle service in de naverkoop t.e.m. 
personalisatie en belettering, wij kunnen u volledig 
ontzorgen voor uw wagenpark. En daar zijn 
we natuurlijk volledig voor uitgerust in onze drie 
vestigingen die recent volledig werden vernieuwd, 
inclusief een professionele carwash in Zottegem en 
Aalst, met ruime openingsuren (van 8 tot 18u30 
doorlopend), de juiste demo wagens zodat u weet 
wat u koopt, een uitgebreid omnium verzekerd  
huurwagenpark om te allen tijde uw mobiliteit 
te garanderen, pick-up-and-delivery service of 
delivery at home enz. 
U geeft gas in uw core business, wij zorgen voor de 
mobiliteit van u en uw medewerkers. 

vlnr. Gianni D’Hondt, Gerry D’Hondt en Cindy Diaz -Martinez, Joany D’Hondt en Liesbet De Cooman.

En stichter Albert D’Hondt niet te vergeten bij zijn Volvo P1800 in de jaren 60.

https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-zottegem/geschiedenis
https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-zottegem
https://partner.volvocars.be/nl/reynaert-oudenaarde
https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-aalst
https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-zottegem/geschiedenis


Volvo XC40 Crashtest

‘Because cars are driven by people, 
the guiding principle behind everything we make 
at Volvo, therefore, is and must remain, safety...’

Assar Gabrielsson & Gustaf Larson, stichters Volvo Cars

EN WAAROM ZOU U VOLVO KIEZEN?
N E T  O M D AT  W E  D AT  T I K K E LTJ E  A N D E R S  Z I J N 

PLUG-IN HYBRIDE IN ELK MODEL

Ons ervaren sales team loodst u graag 
doorheen ons volledige aandrijvingsaanbod: 
pure electric, mild-hybrid, klassieke diesel of 
benzine of de 100% fiscaal aftrekbare Plug-
In Hybrides, wij hebben in elk model diverse 
mogelijkheden die we afstemmen op uw 
noden, uw trajecten, uw laadmogelijkheden 
en uiteraard ook uw budget!  

PIONIER IN VEILIGHEID

Wie Volvo zegt, zegt veiligheid, al sinds 
1927. Omdat mensen met auto’s rijden, 
moet veiligheid prioriteit zijn. En we gaan 
veel verder dan wat sterren behalen en 
extra airbags monteren, we pionieren, 
onderzoeken, investeren. De visie van Volvo 
Cars is dat niemand nog ernstig gewond 
mag raken of sterven in een ongeluk met 
een nieuwe Volvo, dit dankzij intelligente 
rijhulpsystemen zoals City Safety, Lane 
Keeping Aid, Run-Off Road Mitigation,... 

100% FISCAAL AFTREKBAAR

Zowel tijdens het productieproces als tijdens 
zijn carrière op de weg wil Volvo met zijn 
wagens het milieu zo min mogelijk belasten. 
Een laag brandstofverbruik en dito CO2-
uitstoot is uiteraard ook fiscaal interessant 
en voordelig voor uw tankkosten, taksen, 
aftrekbaarheid en voordeel alle aard. 

MADE BY SWEDEN, BUILT IN BELGIUM

Het pure Scandinavische design van Volvo 
dat oog heeft voor natuurlijke materialen en 
zuivere vormen laat u toe om optimaal te 
genieten van zijn performante rijcapaciteiten. 
Met de Volvo XC40, V60 en de Volvo 
C40 produceert Volvo haar grootste 
succesnummers in België bij Volvo Car Gent.

https://youtu.be/Jdk7Tcecdg4
https://youtu.be/k23qocaClY4
https://youtu.be/Jdk7Tcecdg4


De lat ligt hoog. Onze autotechniekers zijn 
uw rechtstreekse aanspreekpunt en worden 
dan ook permanent bijgeschoold om u een 
perfecte service te geven, om hun weg te 
vinden in de nieuwe systemen, om veilig te 
werken aan uw (elektrische) Volvo en helder 
met u te communiceren. 
Ze beschikken in onze drie vestigingen 
over alle tools om efficiënt aan uw Volvo 
te werken. En in onze werkplaatsen kan 
je van de vloer eten: alle processen zijn 
‘lean’, geen onnodige stappen en geen 
uitpuilende werkkarren meer maar wel 
orde en schoonmaak na elk onderhoud, een 
dagelijkse gestructureerde meeting om de 
werking permanent te monitoren, strenge 
afvalsortering, een uniforme werkkast en PC 
per hefbrug. Wij investeren voortdurend om 
uw Volvo vlot te servicen. 

Waarom zou u het niet simpel en bij 1 partij 
houden voor uw Volvo? Wij zorgen voor alles 
wat u nodig heeft:
- Onderhoud en herstellingen, met originele  
 Volvo onderdelen uiteraard
- Carrosserieherstel alle maatschappijen
- Ruitherstelling en -vervanging, ook voor  
 schades kleiner dan een stuk van €2
- Aircoservice
- Banden, zomer/winterwielen wissel en  
 bandenhotel service, wieluitlijning
- Huurwagen, omnium verzekerd
- Nazicht en op technische controle 
- Gratis pechbijstand wanneer u bij ons 
 op onderhoud komt, 24/7, West-Europa
- Tinten ramen, belettering bedrijfswagens
- Verkoop en montage accessoires (trekhaak, 
dakboxen, fietsdragers, matten, laadkabels,   
wallboxen, ...) en merchandise

De meeste onderhoudsbeurten en herstel-
lingen zijn binnen het uur klaar. Omdat 
heen en weer rijden dan vaak de moeite niet 
loont, bent u tijdens het wachten welkom in 
onze comfortabele Scandinavische living 

rooms met Wi-Fi. Geniet van een heerlijk 
kopje versgemalen koffie of iets fris en neem 
in alle rust een krant of tijdschrift door. 

Verwerkt u liever ‘s ochtends al uw e-mails 
om dan na de files naar het werk te rijden? 
Terwijl wij aan uw Volvo werken, plugt u uw 
laptop in in onze Business Corners waar 
u rustig kan werken terwijl u wacht. Ook 
een kleine meeting kan in een van onze 
vergaderruimtes, zo gaat uw wachttijd nooit 
verloren.

Onze after-sales teams werken volgens 
een ultra efficiënte nieuwe werkwijze. Zo 
wordt onze technieker uw rechtstreeks 
aanspreekpunt. Geen tussenpersonen en 
dus ook geen verloren communicatie meer.

In wisselende teams van twee personen 
wordt er aan uw Volvo gewerkt, zo is uw 
Volvo dubbel zo snel klaar met dubbele 
expertise. Door in team te werken leren de 
techniekers ook veel meer van elkaar en 
kunnen wij dubbel zoveel werk verzetten op 
dezelfde ruimte. 

Met deze werkmethode kunnen we onze 
klanten een efficiënte en kwalitatieve service 
te bieden, want dat is waar het bij ons al 60 
jaar om draait: uw tevredenheid!

bekijk hoe VPS in zijn werk gaat

PERSONAL SERVICE TECHNICIAN
U W  P E R S O O N L I J K E  T E C H N I E K E R

VOLVO PERSONAL SERVICE
N O  T I M E  T O  WA S T E

BESPAAR TIJD EN MOEITE
K L A A R  T E R W I J L  U  WA C H T  /  W E R K T

OOK HIER: ONE STOP SHOP
W I J  O N T Z O R G E N !

https://www.youtube.com/watch?v=ozpGbJZKNGM
https://youtu.be/ozpGbJZKNGM


XC40

XC60

XC90

SUV & 4x4 WAGENS

ALLE VOLVO MODELLEN OP EEN RIJTJE
J A  W I J  W E T E N  H E T.  K I E Z E N  I S  M O E I L I J K .

v60

v90

BREAK / STATIONWAGENS

EX90 Onze volledig elektrische SUV met 7 zitplaatsen: 
maak kennis met Volvo’s hoogste veiligheidsstandaard.

CO2-uitstoot WLTP: 0 g/km

Vermogen:  408 - 517 pk

Segment:  D

Lengte:  5,04 meter

Fiscaal aftrekbaar:  100 %*

Elekt. actieradius: 580 -585 km*

Aandrijving:  Pure Electric

Uw compacte SUV voor in de stad: op en top 
Belgisch, uiterst praktisch en geliefd.

CO2-uitstoot WLTP: 0 - 179 g/km

Vermogen:  129 - 408 pk

Segment:  C 

Lengte:  4,40 meter

Fiscaal aftrekbaar:  50 - 100 %*

Elekt. actieradius: 452 - 572 km*

Aandrijving:  Benzine

  Mild Hybrid benzine

  Pure Electric

CO2-uitstoot WLTP: 23 - 191 g/km

Vermogen:  197 - 455 pk

Segment:  D 

Lengte:  4,70 meter

Fiscaal aftrekbaar:  50 - 100 %*

Elekt. actieradius: 67 - 78 km*

Aandrijving:  Mild Hybrid benzine

  Mild Hybrid diesel

  Plug-In Hybrid benzine

Dynamisch, ruim en intuïtief – 
de Zweedse SUV nieuwe stijl.

Ons vlaggenschip, 7-zits, pure luxe. 
Een auto waarvan u het middelpunt bent.

CO2-uitstoot WLTP: 28 - 218 g/km

Vermogen:  235 - 455 pk

Segment:  D 

Lengte:  4,95 meter

Fiscaal aftrekbaar:  50 - 100 %*

Elekt. actieradius:  64 - 70 km*

Hybride:  Mild Hybrid benzine

  Mild Hybrid diesel

  Plug-In Hybrid benzine

BUILT IN
BELGIUM

Sportief, veelzijdig, tijdloos: de bijzonder 
populaire break. Dit is Volvo. 

CO2-uitstoot WLTP: 17 - 162 g/km

Vermogen:  163 - 455 pk

Segment:  D

Lengte:  4,76 meter

Fiscaal aftrekbaar:  50 - 100 %*

Elekt. actieradius: 75 - 89 km*

Motorisaties:  Mild Hybrid benzine

  Mild Hybrid diesel

  Plug-In Hybrid benzine

 

CO2-uitstoot WLTP: 18 - 175 g/km

Vermogen:  197 - 455 pk

Segment:  E

Lengte:  4,94 meter

Fiscaal aftrekbaar:  50 - 100 %*

Elekt. actieradius: 74 - 88 km*

Hybride:  Mild Hybrid benzine

  Mild Hybrid diesel

  Plug-In Hybrid benzine

Een massa ruimte, een ultieme wegligging 
en grenzeloos comfort. Een break pur sang. 

BUILT IN
BELGIUM

https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/xc40
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/xc60
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/xc90
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/xc40
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/xc60
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/xc90
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/v60
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/v90
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/v60
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/v90
https://www.volvocars.com/nl-be/cars/ex90-electric/
https://www.volvocars.com/nl-be/cars/ex90-electric/


s60

s90

BERLINES

HOE ELEKTRISCH BENT U?
M I N D E R  U I T S T O O T,  C O M P R O M I S LO Z E  P R E S TAT I E S

MILD HYBRIDEPURE ELECTRIC PLUG-IN HYBRIDE

De volledig elektrische aandrijflijn, 

stil, krachtig en verfijnd rijden 

zonder uitstoot. Alleen puur, 

elektrisch en duurzaam rijplezier.

Onze compromisloze combinatie van plug-

in batterijen en een efficiënte benzinemotor 

zorgt voor een lage tot geen uitstoot van uit-

laatgassen, geen verplichte laadbeurten en 

geen limiet in afstanden maar wel veel pk’s 

en 100% fiscale aftrekbaarheid. 

Een efficiënte aandrijvingstechno-

logie waarbij een gëintegreerde 

startergenerator de benzine- of 

dieselmotor ondersteunt voor een 

soepelere rit waarbij u minder 

verbruikt én uitstoot.

Een nieuw tijdperk van elektrificatie breekt nu 
aan en daarvoor bent u bij ons aan het juiste 
adres: al onze modellen zijn beschikbaar in een 

milieuvriendelijke, geëlektrificeerde versie. 
Zo rollen onze volledig elektrische Volvo’s van de 
band in Gent, de Volvo XC40 Recharge alsook de 
Volvo C40. Daarnaast beschikken we ook over 
Mild Hybrids (zonder stekker) met een diesel- of 
benzinemotorisatie. Tot slot is bijna elk model 
beschikbaar in Plug-In Hybride (met stekker). 

Te duur? Te beperkte kilometer range? Niet 
interessant als bedrijfswagen? Wat met thuisladen 
voor uw medewerkers en al die types laadpalen en 
stekkers? Gooi al uw vooroordelen bij ons op tafel. 
Laat u duidelijk informeren door ons salesteam, 
maak een testrit om dat geruisloos maar sterk 
vermogen aan den lijve te ontdekken en laat u 
tenslotte een offerte op maat berekenen met TCO 
(Total Cost of Ownership). Wij beloven u: Volvo is 
‘electrifying’!

C40

CROSSOVER

Een echte sportsedan: gestroomlijnd en 
gemaakt voor een actieve rijstijl.

CO2-uitstoot WLTP: 16 - 156 g/km

Vermogen:  197 - 455 pk

Segment:  D

Lengte:  4,76 meter

Fiscaal aftrekbaar:  50 - 100 %*

Elekt. actieradius: 75 - 90 km*

Motorisaties:  Mild Hybrid benzine

  Plug-In Hybrid benzine

CO2-uitstoot WLTP: 18 - 175 g/km

Vermogen:  197 - 455 pk

Segment:  E

Lengte:  4,97 meter

Fiscaal aftrekbaar:  100 %*

Elekt. actieradius: 74 - 88 km*

Aandrijving:  Mild Hybrid benzine 

  Plug-In Hybrid benzine

  

Verfijnd, intuïtief en krachtig. Een executive 
sedan, zonder compromissen. 

CO2-uitstoot WLTP: 0 g/km

Vermogen:  238 - 408 pk

Segment:  C

Lengte:  4,44 meter

Fiscaal aftrekbaar:  100 %*

Elekt. actieradius: 462 - 581 km*

Aandrijving:  Pure Electric

Alle voordelen van een SUV, maar dan met 
een lager, gestroomlijnder design.

BUILT IN
BELGIUM

*Minimale tot maximale fiscale aftrekbaarheid en elektrische 
actieradius volgens WLTP, de nieuwe normering om 

CO2-uitstoot en autonomie te bepalen. 

https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/s60
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/s90
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/s60
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/s90
https://www.volvocars.com/nl-be/waarom-volvo/innovaties/electrificatie/mild-hybrids
https://www.volvocars.com/nl-be/waarom-volvo/innovaties/electrificatie/mild-hybrids
https://www.volvocars.com/nl-be/waarom-volvo/innovaties/electrificatie/volledig-elektrisch
https://www.volvocars.com/nl-be/waarom-volvo/innovaties/electrificatie/plug-inhybrides
https://www.volvocars.com/nl-be/waarom-volvo/innovaties/electrificatie/volledig-elektrisch
https://www.volvocars.com/nl-be/waarom-volvo/innovaties/electrificatie/plug-inhybrides
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/c40-electric
https://www.volvocars.com/nl-be/v/cars/c40-electric


WIJ HOUDEN VAN U
E V E N T S  I N  E N  O U T  H O U S E 

Een goede service verwacht u wellicht van elke garage, 
net daarom willen wij nog een stap verder gaan en uw 
verwachtingen overtreffen. Wij organiseren regelmatig 
evenementen om de band met onze klanten te 
versterken en elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld 
de lancering van een nieuw model, een infosessie over 
fiscaliteit, een kunstveiling of de nieuwjaarsreceptie van 
een bedrijvenvereniging. Schrijf in op onze nieuwsbrief 
en volg onze sociale media als u er in de toekomst zelf 
ook graag bij bent.

Onze Volvo’s verschijnen ook regelmatig op het Vlaamse 
scherm. Sinds we de ramen van twee XC90’s lieten in-
slaan voor de succesvolle film ‘De Premier’ met Koen De 
Bouw in de hoofdrol, zijn er tal van nieuwe tv-producties 
en fictiereeksen in sneltempo gevolgd.  Zo werkten we 
de afgelopen jaren mee aan De Dag, De Twaalf, Hotel 

Römantiek, Blind Gekocht, Undercover, Ritueel,... En 
daar hangt ook al eens een exclusief VIP ticket aan vast 
of een sneak-preview...

En ongetwijfeld bent u ons ook onderweg in het zuiden 
van Oost-Vlaanderen al eens tegengekomen. Tijdens 
onze eigen Ronde van Vlaanderen met onze klanten, 
op de bijeenkomst van een service club, als eye catcher 
in de wijngaard van een klant of de jaarlijkse receptie 
van Voka. Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’ 
zoeken wij steeds naar nieuwe, fijne partnerships om 
ons familiebedrijf te blijven boosten. 

Maar even goed zijn we regelmatig gastlocatie voor 
een meeting of event van een van onze B2B klanten, 
een organisatie of federatie. Met drie goed bereikbare 
vestigingen met alle faciliteiten, gratis Volvo shuttles 
uiteraard, kleine en grote vergaderzalen en vooral met 
oog voor detail, hebben we alles in huis om u goed te 
ontvangen en tegelijk zelf nieuwe contacten te leggen. 
Een win-win voor beide partijen!

* Offerte Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden voor een XC60 Momentum Pro B4 Mild Hybrid benzine. Catalogusprijs € 40.206,61 excl. btw, 
mits voorschot van € 4.842,27 excl. btw. Aanbod geldig vanaf 1/4/2021 tot 30/6/2021, met maximaal 20.000 km per jaar, uitsluitend bestemd voor professionele doeleinden. Aanbod 
geldig onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Volvo Car Lease (kredietgever Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, RPR: Brussel 0445.781.316). 

2,4 – 9,1 L/100 KM I 55 – 216 G CO2/KM (WLTP)
Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/03/2004: volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

ACTIERADIUS 453 - 533 KM  I  16,3 - 17,9 KWH/100 KM  I  0 G CO2/KM (WLTP)
Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be Afgebeeld model ter illustratie.

*Aanbod excl. btw voor huur op lange termijn (60 maanden en 50.000 km) profiel Optimum (onderhoud & herstellingen, slijtage zomerbanden, verzekeringen, pechverhelping 24/24, vervangwagen, 
afschrijving, intresten, verkeersbelasting en BIV inbegrepen). Vaste bonus malus, forfaitaire schadeloosstelling koetswerk 2,5%. Betaling met bankdomiciliëring. Offerte via Axus nv, handelend onder de 

handelsnaam Volvo Car Fleet Services, Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel (FSMA 016860 A en ingeschreven in de KBO onder nr. 0403.429.730). Aanbod voorbehouden aan professionelen en onder 
voorbehoud van wijzigingen van de catalogusprijs, de prijs van opties en toebehoren, de korting. Aanbod onder voorbehoud van kredietacceptatie en ondertekening van onze hoofdovereenkomst en 

offerte. Noch de opgave van de standaarduitrusting, noch de technische kenmerken zijn bindend. 

ONZE 100% ELEKTRISCHE CROSSOVER 

VOLVO C40 RECHARGE

Verkrijgbaar vanaf € 625/maand*

https://www.facebook.com/DHondtReynaertVolvo/posts/1750680348440593
https://www.youtube.com/watch?v=7cKP-imYLZE
https://www.youtube.com/watch?v=MFPFjBIzits
https://www.youtube.com/watch?v=lGbbO_Yzjvg
https://dhondtnv.typeform.com/to/VEfcTm
https://www.youtube.com/watch?v=ja0fy3kvEO8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ok5T11UWc&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=k2aoKfyvsos&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=k2aoKfyvsos&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=26XcCA96NIg
https://www.youtube.com/watch?v=HqVBNVVgZT4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=kQN614cQHtI


Valt een nieuwe Volvo net buiten budget? Wenst u 
snel een nieuwe junior op weg zetten met hetzelfde 
model als zijn collega’s? Wij kunnen u beslist 
helpen met een jonge, 100% gecontroleerde 
Volvo Selekt. Inderdaad, ook voor bedrijven kan 
dit een goede keuze zijn, de meeste van onze 
Volvo Selekts zijn immers btw aftrekbaar en via 
onze financieringspartner kunnen wij ook voor 
jonge tweedehandswagens een leasing of renting 
contract aanbieden tot een maximum looptijd van 
60 maanden.

Een jonge tweedehands Volvo krijgt pas het 
Volvo Selekt label als hij voldoet aan strenge 

voorwaarden: hij is maximum 5 jaar oud en heeft 
maximum 150.000 km op de teller. Elke Selekt 
wordt voorzien van de meest recente software, 

wordt gecontroleerd op 160 punten om te 
garanderen dat hij voldoet aan onze standaarden 
rond veiligheid, prestaties en presentatie. 
Niet onbelangrijk, een Volvo Selekt wordt ook 
geleverd met 2 jaar uitgebreide garantie, gratis 
pechverhelping én inruilbelofte. Zo koopt u in alle 
veiligheid! 

Weet bovendien dat wij permanent méér dan 100 

jonge Volvo tweedehandswagens in voorraad 
hebben, meteen het grootste aanbod Volvo 

Selekt in België in verschillende motorisaties, 
uitvoeringen en prijsklassen.  
In onze drie vestigingen vindt u een stukje van onze 
collectie, maar het leeuwendeel staat in ons Volvo 
Selekt Center in Zottegem èn uiteraard ook op  
www.dhondtnv.be.

bekijk ons Volvo Selekt aanbod

lees meer over wat duurzaamheid voor ons betekent

VOLVO SELEKT
H E T  G R O O T S T E  A A N B O D  I N  B E LG I Ë  V I N D T  U  B I J  O N S !

KLIMAATVERANDERING
D E  U LT I E M E  V E I L I G H E I D S T E S T  V O O R  O N S

Voor Volvo is duurzaamheid net zo belangrijk als 

veiligheid. Daarom stelt Volvo Cars steeds alles in het 
werk om de levens van mensen binnen en buiten onze 
wagens te beschermen. 

Diezelfde toewijding leggen we nu aan de dag 
om onze planeet te beschermen. Omdat we mee 

verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, 
moeten we onze verantwoordelijkheid durven nemen. 

Door de uitstoot in de volledige waardeketen te 
verminderen, wil Volvo Cars tegen 2040 een volledig 
klimaatneutraal bedrijf zijn. Dit door een volledig 
klimaat neutrale productie tegen 2025 en het aanbieden 
van een volledig elektrisch aanbod. 

Zo werken sinds 2008 alle Europese fabrieken reeds op 
hernieuwbare energie. Ook wij willen het verschil maken 
met o.a. meer dan 1.000 zonnepanelen over onze drie 
vestigingen. 

Natuurlijke rijkdommen zijn niet onuitputtelijk. Daarom 
maakt Volvo werk van een circulaire economie waarin 
onderdelen en materialen niet alleen gerecupereerd 
worden op het einde van de levensduur van een voertuig, 
maar ook hergebruikt worden in de productie ervan. 

Zo integreren we in onze voertuigontwerpen meer 
gerecycleerde en biobased materialen zodat we afval 
tot een minimum kunnen beperken.

Daarnaast willen we toonaangevend zijn in ethisch en 

verantwoord ondernemen.

Ook voor de grondstoffen van onze batterijen is 
Volvo kritisch. Wist u dat we de eerste autofabrikant 
zijn die blokchaintechnologie gebruikt in onze hele 
toeleveringsketen van kobalt? Hierdoor kunnen we het 
kobalt dat we in onze batterijen gebruiken, traceren van 
mijn tot fabriek.

https://www.volvocars.com/nl-be/v/sustainability/the-ultimate-safety-test
http://selekt.dhondtnv.be
https://dhondt.selekt.volvocars.be/nl-be/voertuigen-zoeken
https://dhondt.selekt.volvocars.be/nl-be/voertuigen-zoeken
https://www.youtube.com/watch?v=9lCenjlBXnI
https://www.facebook.com/DHondtReynaertVolvo/videos/992465078196013/
https://www.volvocars.com/nl-be/v/sustainability/the-ultimate-safety-test
https://www.volvocars.com/nl-be/v/sustainability/highlights
https://www.volvocars.com/nl-be/v/sustainability/highlights
https://youtu.be/F98hLYEWg2I
https://www.media.volvocars.com/nl/nl-nl/media/pressreleases/260242/volvo-cars-garandeert-met-blockchain-technologie-verantwoord-gebruik-van-kobalt-in-geelektrificeerde


ONZE FAMILIE EN ONS SALES TEAM
G R A A G  T O T  U W  D I E N S T !

Joany D’Hondt 

Zaakvoerster
joany@dhondtnv.be

0474 95 03 50

Favoriete Volvo: V90 Cross Country

Passie: padel en verkopen

Gerry D’Hondt 

Zaakvoerder
gerry@dhondtnv.be

0475 48 76 40

Favoriete Volvo: V60 T6 R-Design  

Passie: golf

Gianni D’Hondt 

Sales back-up
gianni@dhondtnv.be

0494 15 87 07

Favoriete Volvo: P1800 Cyan

Passie: padel

Cindy Diaz-Martinez 

Aftersales Zottegem
cd@dhondtnv.be

09 360 78 78

Favoriete Volvo: XC40

Passie: padel

Liesbet De Cooman

PR en HR
ldc@dhondtnv.be

0496 04 88 01

Favoriete Volvo: P1800

Passie: reizen

John Reynaert

Filiaalleider Oudenaarde
john@reynaertoudenaarde.be

0475 43 10 88

Favoriete Volvo:  S90

Passie: judo en gastronomie 

Kenny Van Der Sickel

Filiaalleider Aalst
kenny@dhondtnv.be

0477 59 29 66

Favoriete Volvo: S60 T8 R-Design

Passie: fitness en mountainbike

Glenn Vanhoutte

Fleet Sales Advisor
fleet@dhondtnv.be

0471 72 76 10

Favoriete Volvo: P1800

Passie: oldtimers

Tim Baetens

Sales Volvo Selekt
selekt@dhondtnv.be

0475 59 57 63

Favoriete Volvo: C70

Passie: tennis

Bart Van Overwaele

Sales Manager
verkoop@dhondtnv.be

0478 68 33 68

Favoriete Volvo: XC70

Passie: fietsen

Bert Meganck

Sales Aalst
sales@dhondtnv.be

0476 93 28 68

Favoriete Volvo: V90 Cross Country

Passie: volleybal

Pieter-Jan Herremans

Sales Aalst

sales.aalst@dhondtnv.be

0476 67 92 57

Favoriete Volvo: V60 Cross Country

Passie: varen en motorboten

Chris Eeckhout

Sales Oudenaarde
verkoop@reynaertoudenaarde.be

0478 96 62 10

Favoriete Volvo: XC60

Passie: tuinieren

Pieter-Jan Polfliet

Sales & Delivery Oudenaarde
sales2@dhondtnv.be

0496 25 39 92

Favoriete Volvo: S60 T8 Polestar E.

Passie: kokerellen

Kevin Caekebeke

Sales Zottegem

sales.zottegem@dhontnv.be 

0472 92 43 01

Favoriete Volvo: V90 R-Design

Passie: fietsen en lopen

Jentel Van den Bossche

Sales Advisor Oudenaarde
verkoop2@reynaertoudenaarde.be

0499 36 37 29

Favoriete Volvo: XC60

Passie: koken

Arthur Vermeire

Sales Assistent Aalst
verkoop2@dhondtnv.be

0472 89 06 35

Favoriete Volvo: C70

Passie: formule 1

mailto:joany%40dhondtnv.be?subject=
mailto:gerry%40dhondtnv.be?subject=
mailto:gianni%40dhondtnv.be?subject=
mailto:cd%40dhondtnv.be?subject=
mailto:ldc%40dhondtnv.be?subject=
mailto:john%40reynaertoudenaarde.be?subject=
mailto:kenny%40dhondtnv.be?subject=
tel:+32477592966
mailto:fleet%40dhondtnv.be?subject=
mailto:selekt%40dhondtnv.be?subject=
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/GD.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/JD.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/06/GID.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/06/CD.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/LDC.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/JR.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/KVDS.vcf
http://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/03/GV.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/TB.vcf
mailto:verkoop%40dhondtnv.be?subject=
mailto:sales%40dhondtnv.be?subject=
mailto:sales.aalst%40dhondtnv.be?subject=
mailto:verkoop%40reynaertoudenaarde.be?subject=
mailto:sales2%40dhondtnv.be?subject=
mailto:sales.zottegem%40dhontnv.be%20?subject=
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/BVO.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/BM.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/PJH.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/CE.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/PJP.vcf
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/01/KC.vcf
mailto:verkoop2@reynaertoudenaarde.be
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2022/11/JVDB.vcf
mailto:verkoop2%40dhondtnv.be?subject=
https://www.dhondtnv.events/wp-content/uploads/2021/09/AV.vcf


ONZE KLANTEN
VA N  K L E I N E  K M O  T O T  M U LT I N AT I O N A L

Onze vestiging in Aalst, totaal vernieuwd in 2019.

D ’ H O N D T  A A L S T

D ’ H O N D T  Z O T T E G E M

R E Y N A E R T  O U D E N A A R D E

Onze vestiging in Zottegem, totaal vernieuwd in 2017.

Onze vestiging in Oudenaarde,  totaal vernieuwd in 2022.

https://www.barry-callebaut.com
http://www.attentia.be
https://www.onsemi.com/
https://be.techdata.com
https://www.securex.be
https://nl-be.napoleongames.be
https://www.safetyjogger.com
https://www.lalorraine.com
https://tereos.com
https://www.alsico.eu
http://www.willynaessens.be
https://jandenul.com
https://www.alheembouw.be
https://arcelormittal.com
https://www.uzbrussel.be
https://www.polet.be
https://www.webatvantage.be
https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-aalst
https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-zottegem
https://partner.volvocars.be/nl/reynaert-oudenaarde
https://www.mederi.be
https://www.certifisc.be
https://veryfood.be
https://www.olvz.be
http://www.asz.be
https://www.artemis-milieu.be/
https://www.vdgereedschappen.be/
http://www.samsonite.be
https://www.somatisystems.com
https://www.2grips.be
https://www.financialresources.be


D’HONDT 
AALST

Eendrachtstraat 4
053 78 31 13

D’HONDT 
ZOTTEGEM
Industrielaan 6
09 360 78 78

REYNAERT
OUDENAARDE

Ambachtstraat 2
055 31 00 88
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info@dhondtnv.be  -  www.dhondtnv.be

volg onze social media kanalen voor meer nieuws, 
boeiende infosessies en events

https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-aalst
https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-zottegem
https://partner.volvocars.be/nl/reynaert-oudenaarde
https://www.youtube.com/channel/UCxFMDMIP98nR807nG8duPSA
https://facebook.com/DHondtReynaertVolvo
https://instagram.com/DHondtReynaertVolvo
https://be.linkedin.com/company/volvo-d%27hondt---reynaert
mailto:info%40dhondtnv.be?subject=
http://www.dhondtnv.be
https://www.volvocars.com/nl-be/cars/ex90-electric
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