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BMW i is een merk van BMW Group, ge-
richt op connected mobiliteitsdiensten, 
vooruitstrevende voertuigconcepten 
en een nieuwe invulling van het begrip 
premium – geleid door het streven naar 
duurzaamheid. BMW i is actief in 54 
landen, met de elektrische BMW i3, de 
plug-inhybride sportauto BMW i8 en de 
plug-inhybride BMW iPerformance mo-
dellen.
BMW i spreekt nieuwe doelgroepen aan 
voor BMW Group en dient als broed-
plaats voor innovatie. Technologieën die 
succesvol debuteerden in de auto’s van 
BMW i worden vervolgens ook toegepast 
in de modellen van BMW.
BMW i heeft bovendien nauwe banden 
met bedrijven als DriveNow (autodelen), 
ReachNow (autodelen 2.0), ChargeNow 
(eenvoudig toegang tot ‘s werelds 
grootste netwerk van oplaadpunten),  
ParkNow (eenvoudig vinden, reserveren 

en betalen van parkeerruimte), partici-
patiemaatschappij BMW i Ventures (in-
vesteerder in start-ups die gericht zijn 
op stedelijke mobiliteit), BMW Energy 
(energie-optimalisatiediensten) en het 

Centre of Competence for Urban Mobi-
lity (consultancy voor steden).

Duurzaamheid
Bij alle aspecten van deze 100% elek-
trische auto is nagedacht over duur-
zaamheid. De productie is op basis van 
energie uit wind en water. De gebruikte 
grondstoffen zoals gerecyclede PET-fles-
sen, blikjes en natuurlijke materialen als 
olijfblad, eucaluptushout en leer komen 
allemaal uit de omgeving van de fabriek. 
Dit om ook transport en dus uitstoot zo 
laag en duurzaam mogelijk te houden. De 
auto kan worden opgeladen dmv energie 
gewonnen uit wind of zon. De accu, die 
aan het einde van de levensduur kan 
worden gebruikt voor opslag van energie 
uit bijvoorbeeld eigen zonnepanelen. 

De auto is voor 95% recyclebaar!

Over schone lucht in de stad
BMW dealer De Maassche Echt ver-
zorgt voor de Stadstriathlon in Weert 
de mobiliteit in de parcoursen. Daarbij 
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van  
BMW i modellen. Doordat dit model vol-
ledig uitstootvrij is, veroorzaakt de auto 
geen luchtvervuiling. En natuurlijk zijn 
alle deelnemers van de Stadstriathlon 
daarbij gebaat. Het uitstootvrije rijple-
zier gaat goed samen met de sportiviteit 
van de deelnemers. Voor meer informa-
tie kijkt u op onze website of breng een 
bezoek aan onze showroom.

DUURZAAM AUTORIJDEN: 
BMW i3 
De Maassche Echt, bij velen bekend als BMW M specialist. Sinds begin 2019 zijn ze ook 
BMW i dealer. U kunt hier terecht voor de aanschaf van een nieuwe BMW, occasions, 
lease, onderhoud en service. De nieuwe generatie BMW i3 en de sportieve BMW i3s zijn 
namelijk niet alleen 100% elektrisch, maar ook geavanceerder, sterker en sneller 
dan ooit. Bij een snellaadstation kan de auto zelfs binnen 45 minuten 
voor 80% opgeladen worden. Bovendien vermindering van fijnstof! 
Deze auto´s zullen gebruikt worden in de parcoursen van de Stadstriathlon 
dus geen uitstoot voor de atleten!
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“De auto is voor 95% recyclebaar!”
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Kom maar op met de toekomst van elektrisch rijden. Want die toekomst begint nu. De nieuwe generatie 
BMW i3 en de sportieve BMW i3s zijn namelijk niet alleen 100% elektrisch, maar ook geavanceerder, 
sterker en sneller dan ooit. Zo kunt u na slechts 3 uur thuis opladen al een actieradius tot 310* kilometer 
hebben. Dus kom maar op. 
Wilt u uw leaseauto voordelig privé blijven gebruiken? Dan is een volledig elektrische auto de beste optie. 
Met slechts 4% bijtelling is de BMW i3 de voordeligste optie in het luxe segment. Met een netto bijtelling 
vanaf € 52,- voor de BMW i3 of slechts € 57,- voor de extra sterke BMW i3s, is premium elektrisch rijden 
voor iedereen bereikbaar.
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BMW maakt rijden geweldig, zeker ook in de nieuwe BMW Z4 en de BMW 3 Serie. Vanaf 9 maart staan deze top-
modellen in onze showroom. Beide modellen staan voor een nieuw tijdperk. De ultieme roadster en de ultieme 
sportsedan laten alles achter zich: zowel conventies als verwachtingen. Kom de nieuwe vormen, nieuwe designtaal, het 
sfeervol interieur en geavanceerde technologie op het gebied van rijassistentiesystemen, bediening en connectiviteit 
ervaren in onze showroom.
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DE NIEUWE BMW Z4
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Het gemiddelde verbruik bedraagt tussen de 6  tot 7,4 l/100 km, de gemiddelde CO2 emissie bedraagt tussen de 138 tot 168 g/km.
Het gemiddelde verbruik bedraagt tussen de 4,1 tot 6,1 l/100 km, de gemiddelde CO2 emissie bedraagt tussen de 108 tot 139 g/km.

DE NIEUWE BMW 3 SERIE

NU BIJ ONS IN 
DE SHOWROOM. 
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Podium doek (1x) (497 - 319) (53 - 34) (b-h)
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kPNI
klinische Psycho-Neuro-Immunologie

De kPNI is een jonge wetenschap, 
die ook wel evolutionaire genees-
kunde wordt genoemd.  
Een kPNI-therapeut bekijkt uw klacht 
niet als een foto maar als een film. 
Er wordt gekeken naar een totaal-
beeld, klachten uit het verleden, ont-
wikkeling als kind, leefstijl (voeding, 
vochthuishouding en beweging) 
worden in de analyse meegenomen. 
Waar nodig kan aanvullend (o.a.
bloed, speeksel)onderzoek worden 
ingezet. 
kPNI is vooral interessant bij o.a. chro-
nische aandoeningen, aanhouden-
de problemen energiehuishouding, 

klachten die onvoldoende resultaat 
bij andere therapievormen hebben 
gehad.

kPNI richt zich op:
• herstel van het beweeg- en 
   eetpatroon
• verbeteren vochthuishouding
• reductie van stress
• verbeteren energiehuishouding
• vebeteren herstelcapaciteit  
   van het lichaam
• herstel van het bioritme 
• het gebruik van supplementen
• herstel of versterken van lichaams-
   barrières (bv darm, huid, longen)

www.topfysiotherapieweert.nl                        www.topzorgweert.nl
Bernhardlaan 8 • 6006 ZP Weert • T. 0495 - 532328 • info@topfysiotherapieweert.nl

? !

kPNI wordt uitgevoerd door gespecialiseerd therapeut Olaf van der Zanden, 
meer dan 25 jaar werkzaam binnen de zorg. Olaf begeleidt patiënten uit 

heel Nederland. Laat u ook informeren over de mogelijkheden! 
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pICkINg Up vIp gUEsTs TON LEMMEN: 

BMW 18 pROMOpLEk Op hET pARCOURs vAN DE sTADsTRIAThLON: 

BELETTERING & RECLAMEPRODUCTEN

HENDRIX-BELETTERING.NL

AUTOBELETTERINGEN  & CARWRAPPING
LICHTRECLAME

BEURSPRESENTATIES
KLEDING

VLAGGEN & BANIEREN
INTERIEUR RECLAME
EXTERIEUR RECLAME

FAHRENHEITSTRAAT 7,  6003 DC WEERT  |  T 0495 52 66 86  |  INFO@HENDRIX-BELETTERING.NL
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