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Net als in de voorgaande 30 (!) jaar hebben 
de autopanelleden over 2009 bijgehouden 
welke onderhoudskosten (regulier en inci-
denteel) ze hadden en welke mankementen 
optraden. Ook registreerden ze pech onder-

Autorijden werd 
goedkoper
Bij het autopanelonderzoek van de Consumentenbond 
spreekt de wet van de grote aantallen. 3000 panelleden 
houden de mankementen en reparatie- en onderhouds-
kosten van hun auto bij. Een inventarisatie van de sterke 
en zwakke auto’s in het doorlopende onderzoek. 

weg. Uit alle rapportages rolden een manke-
mentenlijst van 100 populaire autotypen. De 
tabellen op pagina 53 en 55 laten zien of  deze 
auto’s vaker of  minder vaak dan gemiddeld 
mankementen vertonen en ze geven de ge-

middelde kosten per maand per auto, nieuw 
gekocht of  als occasion en na 2,5 jaar rijden.

Kosten gedaald
Moesten we vorig jaar nog melden dat de 
autokosten in 2008 flink gestegen waren, 
over 2009 is de uitkomst positiever: de kosten 
van alle autotypen in het panel zijn in 2009 
1,8% gedaald ten opzichte van 2008. Consu-
mentenbondonderzoeker Helleke Hendriks: 
‘Dit geldt voor de auto’s die mensen nieuw 
kopen en na 2,5 jaar inruilen. De daling is 
vooral opmerkelijk als je bedenkt dat de in-
flatie in 2009 0,9% bedroeg.’ 
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De grootste kostenpost van een auto is de af-
schrijving. Uit het panelonderzoek komen 
de Toyota Aygo 1.0 en Renault Twingo 1.2 
met €132 per maand als laagste afschrijvers 
naar voren; de Volvo V70 2.4D schrijft per 
maand maar liefst €735 af. Ook binnen de 
klassen zijn de verschillen groot. Daarbin-
nen vind je auto’s met een tweemaal zo hoge 
afschrijving als de meest waardevaste.’ 
De daling van de autokosten wordt groten-
deels veroorzaakt door de lagere brandstof-
kosten. De literprijs van benzine is in 2009 
11,9% gedaald en die van diesel zelfs 21,2%. 
De brandstofprijzen zijn gebaseerd op ge-
middelde pompprijzen berekend door het 
CBS. Deze bedroegen in 2009 €1,354 voor 
Euro95 en €1,013 voor diesel. Wie in 2009 
jaarlijks 16.000 kilometer reed in een door-
snee benzineauto bespaarde maandelijks  
€15 op brandstof  ten opzichte van 2008. 
In de vaste kosten – verreweg het grootste 
bestanddeel van de totale autokosten – is 
vorig jaar weinig veranderd. Hendriks: ‘Wat 
wel opvalt is de vrij forse stijging van de 
motorrijtuigenbelasting (MRB). Veel auto’s 
in het panel zijn relatief  jong en genieten 
financiële voordelen, zoals vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting voor A-labelauto’s. 

Toch is de post MRB 12% gestegen, in geld 
uitgedrukt €4,50 per maand.’

Gebruikt goedkoper
Er is onderzocht hoeveel goedkoper ‘ge-
bruikt’ rijden is dan nieuw kopen. In het pa-
nelonderzoek van 2008 was een auto van 2,5 
jaar oud waarin vervolgens 2,5 jaar 40.000 
km werd gereden gemiddeld 21% goedkoper 
dan een vergelijkbare nieuwe auto. In 2009 is 
de besparing met bijna 20% iets minder 
maar nog steeds fors. Een voorbeeld: een 
van de duurste auto’s in het panel, de Volvo 
V70 2.0, kost als je hem nieuw koopt en er 2,5 
jaar en 16.000 km per jaar mee rijdt, gemid-
deld €1128 per maand. Dezelfde auto gekocht 
als 2,5 jaar oude occasion kost per maand 
€776, ofwel 31% minder. 
Ook bij langer doorrijden met een nieuw 
aangeschafte auto is voordeel te behalen. De 
onderhouds- en reparatiekosten nemen dan 
in de loop der tijd wel wat toe, maar het klei-
nere afschrijvingsverval compenseert dat. 
In cijfers: over alle in het panel berekende 
auto’s heeft de nieuwkoper 4,6% lagere 
maandkosten als hij 6 jaar in plaats van 5 
jaar met z’n auto doet. Hij bespaart nog eens 
5,1% als hij pas na 7,5 jaar inruilt. Ter il-

Kosten: wat & hoe

De meeste lezers zoeken direct in de tabel op 
wat ‘hun’ auto kost. Hendriks: ‘Je moet wel 
bedenken dat het om een indicatie gaat. De 
kosten van je eigen auto kunnen afwijken. De 
berekeningen zijn vooral bedoeld om auto
typen te kunnen vergelijken. We hebben de 
totale maandkosten opgedeeld in vaste kos
ten (afschrijving, verzekering, motorrijtuigen
belasting) en variabele kosten, zoals brand
stof en onderhouds en reparatiekosten. 
De variabele kosten zijn gebaseerd op gege
vens uit het autopanel: meer dan 3000 leden 
geven jaarlijks door welke kosten ze hebben 
gemaakt voor onderhoud en reparaties en 
welke mankementen er optraden.’ 
De vaste kosten worden berekend met ex
terne gegevens over een gangbare uitvoering 
van dat type auto. De getallen worden lager 
of hoger naarmate de motor zwaarder is en er 
bijvoorbeeld airco aan boord is. De afschrij
ving is gebaseerd op inruilprijsberekeningen 
van Autotelex. Hendriks: ‘We gaan uit van de 
vervangingswaarde. Dat wil zeggen dat de 
auto ingeruild wordt voor een vergelijkbaar 
exemplaar van hetzelfde merk/type. Ook 
rentekosten zijn verdisconteerd, want als je 
een auto met eigen geld betaalt, loop je rente
opbrengsten mis. Het rentetarief is in 2009 
gesteld op 3,69% (gebaseerd op een Neder
landse Staatsobligatielening van 10 jaar). 
Voor de verzekeringspremie gaan we uit van 
de eerste drie jaar volledige cascodekking en 
daarna beperkte cascodekking; de bonus
korting is op gemiddeld 50% gezet.’ In het 
jongste onderzoek naar autoverzekeringen 
(consumentenbond.nl/autoverzekeringen) 
kwam naar voren dat de tariefsverschillen 
tussen de maatschappijen flink zijn. Het loont 
de moeite om autoverzekeringen met elkaar 
te vergelijken, zie ook pagina 34.

Afschrijving is de grootste kostenpost. Hier staan de minst en meest afschrijvende 

auto in de compacte klasse en kleine middenklasse. De Honda Civic schrijft in vijf 

jaar ‘maar’ tot de helft af, de Alfa Romeo 147 tot een kwart van de nieuwwaarde
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lustratie: voor zo’n €520 per maand bij 2,5 
jaar gebruik rijd je óf  een nieuwe Renault 
Clio 1.2, óf  een 2,5 jaar oude Peugeot 307 1.4. 
De kleine middenklasser Peugeot biedt aan-
zienlijk meer ruimte dan de compacte Clio.

Mankementen bij Renault
Het autopanel geeft ook zicht op de betrouw-
heid van auto’s van maximaal 10 jaar oud. 
Niet alle typen en merken die in die tijdspan-
ne in Nederland te koop waren, zijn verte-
genwoordigd in het autopanel. Daarom zijn 

hét beste en hét slechtste merk niet zomaar 
aan te wijzen. Wel is duidelijk dat in 2009 het 
verschil tussen de Europese en Japanse mer-
ken qua betrouwbaarheid weer kleiner is ge-
worden. De goedscorende Japanse Honda, 
Mitsubishi en Suzuki kunnen beslist niet op 
hun lauweren rusten. Nissan en Mazda sco-
ren in ons panel zelfs onder het gemiddelde.
Op het Europese continent hebben vooral de 
Franse merken een bovengemiddeld aantal 
mankementen, met name Renault, die op de 
laatste plaats eindigt. Het eveneens Europese 

merk Skoda (al vele jaren familie van Volks-
wagen en Audi) krabbelt op. In 2007 was het 
merk nog hekkensluiter en nu staat het op 
plaats 16 van de 20 merken in het panel.

Opvallende resultaten
De mankementen die de panelleden opgeven 
zijn samengevoegd in hoofdgroepen. De drie 
belangrijkste zijn ‘Gemiddeld aantal manke-
menten’, ‘Extra keren naar de garage’ en 
‘Pech onderweg’. Hierop scoren de Chevrolet 
(voorheen Daewoo) Kalos (2002-2008), de 

Welke auto heeft relatief veel mankementen en is in zijn klasse duur in gebruik?

uitschieters per klasse 
Elke automobilist wil een betrouwbare auto die niet veel kost. Welke auto’s uit het panelonderzoek leveren de 
minste problemen bij de laagste kosten op, uitgaand van nieuwkoop en 2,5 jaar gebruik?

Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107 Hyundai Getz 1.4 (niet de goedkoopste in  
zijn klasse)

VW Golf 1.4, Dacia Logan 1.6 (flink goedkoper, 
maar ook iets minder betrouwbaar)

Honda Civic Hybrid, Toyota Prius 1.5 (iets lagere 
betrouwbaarheid, vergelijkbare kosten)

Honda Jazz 1.4 VW Touran 1.6 (scoort goed op betrouwbaarheid, 
maar is wel relatief duur), Toyota Verso 1.8 en Seat 
Altea 1.6 (beide ietsje minder goed, wel goedkoper)

KlEinE KlassE 
Kia Picanto 1.1
CompaCtE KlassE 
Chevrolet Kalos 1.4
KlEinE middEnKlassE 
Peugeot 307 1.4, Citroën C4 1.4 (minder betrouw
baar, maar wel circa €250 goedkoper per maand)

middEnKlassE 
geen afraders in het panel
KlEinE ruimtEWagEns 
Renault Modus 1.6
CompaCtE ruimtEWagEns 
Renault Scénic 1.6

KLEINE KLASSE COMPACTE KLASSE KLEINE MIDDENKLASSE

MIDDENKLASSE KLEINE RUIMTEWAGENS COMPACTE RUIMTEWAGENS

TEGENVALLERS
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KLEINE KLASSE € 394 
Chevrolet/Daewoo Matiz 0.8/1.0 1998-heden    -  + -       + € 454 € 447 1.0 Class  5dr
Citroën C1 2005-heden            +  € 324 1.0-12V Ambiance  3dr
Daihatsu Cuore 1.0 1998-2008       -    + + +
Fiat Panda 1.1/1.2 2003-heden           -  + € 369 1.2 Dynamic  5dr
Ford Ka 1.3 1997-2008    - +         - € 418 € 372 1.3 Futura  3dr
Hyundai Atos 1.0/1.1 1998-2008     +         € 402 € 311  1.1i Active  5dr
Hyundai i10 1.1/1.2 2008-heden        +  +   +
Kia Picanto 1.0/1.1 2004-heden   - - - - -       + € 452 1.1 X-tra  5dr
Peugeot 107 2005-heden            +  € 339 1.0-12V XS  5dr
Renault Twingo 1.2 1993-2007 +   +  +         
Smart fortwo 0.6 1998-2007              
Suzuki Alto 1.1 2000-2006    - + +   -      
Toyota Aygo 1.0 2005-heden            +  € 315 1.0-12V  3dr
COMPACTE KLASSE € 509 € 383 
Chevrolet/Daewoo Kalos 1.2/1.4 2002-2008 - - - -  -  - -  -   € 569 € 451 1.4-16V Class  5dr
Citroën C3 1.1/1.4 2002-heden  - -   -        € 586 1.4i-16V Amb.  5dr
Daihatsu Sirion 1.0/1.3 2005-heden    -         -  € 418 € 347 1.3-16V Comfort  5dr
Fiat Punto 1.2 1999-heden    -    -       € 478 € 375 1.2 Active  3dr
Ford Fiesta 1.3/1.4 2002-2008  +  -           € 468 1.3-8V  3dr
Hyundai Getz 1.3/1.4 2002-2008 + +  + +    +  + + + € 474 € 371 1.4i Active  3dr
Kia Rio 1.3/1.4/1.5 2000-heden    -  -  +   - + + € 515 1.4 X  5dr
Mitsubishi Colt 1.3/1.5 2005-heden +        +  +  + € 456 1.3 Inform  3dr
Nissan Micra 1.2 2003-heden              € 463 1.2 Mix  3dr
Opel Corsa 1.2/1.4 1997-2009     +   -     - € 562 1.4-16V Enjoy  5dr
Peugeot 206 1.4 1998-heden       -       € 520 € 387 1.4 One-line  3dr
Peugeot 207 1.4/1.6 2006-heden              € 560 SW 1.4 XR  5dr
Renault Clio 1.2 2005-2009 +   + +         € 518 € 376 1.2-16V Auth. 3dr
Renault Clio 1.4/1.6 2005-2009   -          + € 528 € 438 1.4-16V Campus  3dr
Seat Cordoba 1.4 2003-2009  -         -   € 588 1.4-16V Reference  4dr
Seat Ibiza 1.4/1.6 1999-2008              € 513 1.4 Stylance  5dr
Skoda Fabia 1.2/1.4/1.6 2000-heden           -   
Suzuki Liana 1.6 2001-2007 + +  + +       + +
Suzuki Swift 1.3/1.5 2005-heden         -    - € 441 1.3 Comfort  3dr
Suzuki SX4 1.5/1.6 2006-heden       - - -     € 578 1.6 Comfort  5dr
Toyota Yaris 1.0 1999-2009  +  +  +  +      + € 454 € 342 1.0 VVTi  3dr
VW Polo 1.2/1.4 2001-2009              € 522 1.4-16V Comf.line  3dr
KLEINE MIDDENKLASSE € 685 € 540 
Alfa Romeo 147 1.6 2001-heden         +  -   € 675 € 621 1.6 TS Impression  5dr
Citroën C4 1.4/1.6 2004-heden - -  - - -   -   - - € 638 1.6-16V Image  5dr
Citroën Xsara 1.6 2000-2004  -  +    -  -     
Dacia Logan 1.4/1.6 2006-heden +             € 443 MCV 1.6 Amb.  6dr
Ford Focus 1.6/1.8/2.0 D 1998-2008        +      
Ford Focus 1.8/2.0 1998-2008    - +   +  +     
Honda Civic (Niet Hybrid) 1995-2005   + +    -     +  
Kia cee’d 1.4/1.6 2007-heden              € 634 1.6 X-tra  5dr
Mazda 3 1.6/2.0 2003-heden  +  - - -  -      € 694 1.6 S-VT Sense  4dr
Mazda 323 1.3/1.5/1.6 1998-2003       + +      
Mercedes-Benz A-Klasse 1.4/1.5/1.6 1997-2008      -  -   -   
Nissan Almera 1.5/1.8 2000-2007 -    -    -     € 574 € 440 1.5  3dr
Nissan Qashqai 1.6/2.0 2007-heden  -        - -   € 628 1.6 Visia  5dr
Opel Astra 1.6/1.8 1998-heden         +     € 703 1.6 Cosmo  5dr
Peugeot 306 1.4/1.6/1.8 1997-2002  - -  -     +    
Peugeot 307 1.6 2001-2008  -   -  -      + € 670 1.6-16V Premium  5dr
Peugeot 308 1.6 2007-heden        -    +  € 644 1.6 VTi XS  5dr
Renault Mégane 1.4/1.6/2.0 1998-2008              
Toyota Auris 1.4/1.6 2007-heden -     -  - - -  - -
Toyota Corolla 1.4/1.6 2000-2007  +         +   
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Renault Kangoo 1.2/1.4/1.6 (1999-2008) en de 
Renault (Mégane) Scénic 1.6/2.0 (1999-2009) 
slechter dan gemiddeld. Kijken we naar de 
hele lijst met mankementen, dan vallen ook 
de Citroën C4, opnieuw de Chevrolet/Daewoo 
Kalos en verschillende typen van Renault en 
Peugeot negatief  op. 
Positieve uitschieter is Honda; zeker op de 
elektrische installatie scoren praktisch alle 
Honda-typen een plus. Ook bij Hyundai zien 
we bijna alleen plussen. De wisselvallige Kia 
Rio scoort drie minnen én drie plussen. De 
Subaru Forester was twee jaar geleden nog 
de betrouwbaarste, nu krijgt hij zes minnen. 
Bij Suzuki is alleen de Liana – bekend als ‘re-
delijk geprijsde auto’ in het populaire tv-pro-
gramma Top Gear – een positieve uitzonde-
ring met vier plussen en geen enkele min. Bij 
drie van de vier andere Suzukimodellen zijn 
vaker dan gemiddeld transmissieproblemen 

gemeld. Bij Toyota haalt vooral de Auris het 
kwaliteitsimago onderuit. En diverse Toyota-
modellen hebben vaker dan gemiddeld pro-
blemen met oliekeerringen en pakkingen. Bij 
hekkensluiter Renault halen de Clio en Twin-
go nog wel wat plusjes, maar doet de Mégane 
Scénic het opnieuw slecht.   

Bij de tabel
 De onderzoeksresultaten zijn ge
baseerd op panelgegevens van 
2007, 2008 en 2009 voor auto’s 
van maximaal 10 jaar oud. In de 
kolommen met mankementen 
krijgt de auto een relatief oor
deel: hij scoort met een − of + 
slechter of beter dan andere au
to’s. Een leeg hokje betekent een 
gemiddelde score. Bij het oordeel 
wordt rekening gehouden met de 
leeftijd en kilometerstand van de 
auto. 
Niet elke + of  betekent een 
even laag of hoog risico op man
kementen. Zo komen problemen 
in de stuurinrichting veel minder 
vaak voor dan in het remsys
teem. Een − bij het remsysteem 
betekent dus een grotere kans op 
mankementen dan een − bij de 
stuurinrichting. 
Na de mankementenkolommen 
volgen de totale kosten per 
maand (als met een nieuw ge
kochte dan wel een 2,5 jaar oude 
auto 2,5 jaar wordt gereden) en 
de uitvoering van het autotype. 
Deze hoeft niet uit dezelfde 
bouwperiode te zijn als de uit
voering waarvan de betrouw
baarheid is bepaald.
In de donkere balken staan de 
gemiddelden per klasse  
(inclusief auto’s die niet in de 
tabel zijn opgenomen). 

BEREKENING KOSTEN
De berekeningen gelden voor de 
genoemde uitvoering. Daarbij is 
onder andere uitgegaan van circa 
16.000 kilometer rijden per jaar, 
een gemiddelde brandstofprijs 
en verzekeringskosten en vervan
gingswaarde voor afschrijving. 
Het gaat om de gemiddelde 
maandkosten over de hele ge
bruiksduur. Iedere persoonlijke si
tuatie kan hiervan afwijken en 
een ander kostenplaatje opleve
ren, bijvoorbeeld vanwege een 
andere uitvoering en/of andere 
gebruiksomstandigheden.

skoda: ‘stijging niet vreemd’

In voorgaande jaren eindigde het Tsjechische merk 
Skoda vaak erg laag, in 2008 zelfs als laagste, in de 
betrouwbaarheidsstatistieken van de Consumenten
bond. Sinds het bedrijf onder de hoede van Volkswa
gen kwam is Skoda het imago van ‘prijspakker’ aan het 
ontgroeien. Maar de score op betrouwbaarheid bleef 
achter. In het jongste panelonderzoek is de merkbe
trouwbaarheid relatief sterk toegenomen en zijn veel 
Skodamodellen zelfs Aanrader in hun klasse (zie pa
gina 60). Mirjam de Wilde van Skodaimporteur Pon 
Mobiel: ‘De gebleken stijging in betrouwbaarheid is 
voor ons een bevestiging van de kwaliteit van ons 
merk. Skoda ziet betrouwbaarheid naast ruimte, uitrus
ting en praktische eigenschappen als een kernwaarde.’ 

‘onderhoudskosten blijven gelijk’

Ook de BOVAG, de brancheorganisatie van onder meer autobedrijven, constateert dat de kosten van reparatie en on
derhoud nauwelijks stijgen. Woordvoerder Paul de Waal: ‘Als de onderhoudsintervallen langer worden, hoeft de auto
mobilist minder vaak naar de garage. Maar de kosten nemen minder af, omdat de reparaties complexer worden. Bo
vendien moeten de monteurs steeds vaker hele componenten vervangen in plaats van losse onderdelen, dus stijgen 
de reparatienota’s. Per saldo veranderen de jaarkosten voor onderhoud en reparatie dus niet of nauwelijks.’ Ook 
merkt de BOVAGman op dat mensen niet op onderhoud bezuinigen. ‘Doe je dat wel, dan krijg je later te maken met 
veel hogere reparatiekosten. Daarom zijn we ook niet blij met de grotere APKintervallen. Dat betekent vaak dat er 
twee jaar geen onderhoud wordt gepleegd. Zo zal een band met minimaal profiel nog net door de APK komen, maar 
in de komende twee jaar tot de draad afslijten. Da’s gevaarlijk.’ 

Hendriks: ‘In de tabel zijn specifieke mankemen-
ten, bijvoorbeeld aan bougies en luchtfilter on-
dergebracht in een hoofdgroep, in dit geval motor. 
Het kan gebeuren dat een auto een + scoort voor 
een hoofdgroep, maar op een specifiek onderdeel 
binnen die groep vaker dan gemiddeld hapert.’ 
Zulke kenmerkende mankementen van auto-
typen in het panel zijn te vinden op www. 
consumentenbond.nl/automankementen-kosten. 

Meer informatie
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+ Beter dan gemiddeld  – slechter dan gemiddeld      leeg vak Gemiddeld

VW Golf 1.4 2003-heden    +   -    +   € 505 1.4 Easyline  5dr
VW Golf 1.6 Diesel 2000-2008        -      
MIDDENKLASSE € 851
Audi A4 1.8/2.0 2001-2007 + +  + + +  + - + -  + -
BMW 318/320 2001-2007  +     +     +  
Citroën C5 1.8/2.0 2001-2008  -   -         
Ford Mondeo 1.6/1.8/2.0 2000-2007    -          -
Honda Accord 2.0/2.4 2003-heden  + +          + € 1.073 2.4i Executive  4dr
Honda Civic Hybrid 1.3 2006-heden +    +    +   +  € 587 1.3 Hybrid  4dr
Mazda 6 1.8/2.0 2002-2007        + +    - € 820 € 593 1.8i Touring  4dr
Mazda 626 1.8/2.0 1999-2002 +   - +  +        
Mitsubishi Carisma 1.6/1.8 1999-2005     +         
Nissan Primera 1.6/2.0 2002-2008    -           € 868 2.0 Business Ed.  4dr
Opel Vectra 1.6/1.8/2.2 2002-2009    -           € 752 € 677 1.8-16V Business  4dr
Peugeot 406 1.8/2.0 1999-2004  - +    -       
Renault Laguna 1.8/2.0 1998-2007  - -    -   -    
Skoda Octavia 1.6 2000-heden    - -         
Toyota Avensis 1.6/1.8/2.0 2000-heden       +       
Toyota Prius 1.5 2004-2009  + +  -         € 596 1.5 VVT-i Comfort  5dr
Volvo V40 1.8 1996-heden  +     +       
Volvo V50 1.8/2.0/2.4 1996-heden     +  +    -   € 873 1.8  5dr
VW Passat 1.8/2.0 2000-heden   +    +    +   
GROTE MIDDENKLASSE
Volvo V70 2.0/2.4/2.5 2000-2008    +   - -  -  -   € 1.128 € 776 2.0  5dr
KLEINE RUIMTEWAGENS € 596 
Ford Fusion 1.4/1.6 2001-heden    +     +    - € 578 € 425 1.4-16V Style  5dr
Honda Jazz 1.2/1.3/1.4 2002-heden           + +  € 522 1.4 Comfort  5dr
Hyundai Matrix 1.6/1.8 2001-heden    -          € 599 1.6i Style  5dr
Mazda 2 1.2/1.4 2003-2007        +      
Mazda Demio 1.3/1.5 1998-2003    + -    +      
Nissan Note 1.4/1.6 2006-heden    -          € 606 1.6 Life  5dr
Opel Agila 1.0/1.2 2000-2008 +    +         
Opel Meriva 1.6/1.8 2003-heden          -  -  € 726 1.6-16V Cosmo  5dr
Renault Modus 1.2/1.4/1.6 2004-heden     - -      -  € 573 1.4-16V Air  5dr
Suzuki Wagon R+ 1.0/1.2/1.3 1997-2008      - - -      € 463 € 361 1.0 Comfort  5dr
Toyota Yaris Verso 1.3/1.5 1999-2006 -         -  - -
COMPACTE RUIMTEWAGENS € 775 € 590 
Chevrolet Tacuma 1.6/1.8/2.0 2000-2009  -   +      -   € 715 € 572 1.6-16V Style  5dr
Citroën Berlingo 1.4/1.6 2002-heden       - -      € 636 € 564 1.6-16V Multisp.  5dr
Citroën C4 (Grand) Picasso 1.8/2.0 2006-heden              € 847 1.8-16V Lum. 5p.  5dr
Citroën Xsara Picasso 1.6/1.8 2000-heden     -         € 654 1.6i-16V Image  5dr
Ford (Focus) C-Max 1.6/1.8 2003-heden          -    € 780 1.6-16V Ghia  5dr
Mazda 5 1.8/2.0 2005-heden -    -   - -  - -  € 773 1.8 S  5dr
Mazda Premacy 1.8 1999-2005   -    +  +     
Mitsubishi Spacestar 1.3/1.6 1998-2006  +         +   
Nissan Almera Tino 1.8/2.0 2000-2006       -       € 694 € 627 1.8  5dr
Opel Zafira 1.6/1.8 1999-heden          -    € 824 € 681 1.8 Cosmo  5dr
Peugeot Partner 1.4/1.6 2002-heden       - -      € 600 € 473 1.4 XR  5dr
Renault Kangoo 1.2/1.4/1.6 1999-2008 - - - -  - -  - -  - - € 573 € 454 1.6-16V Expr.  5dr
Renault (Mégane) Scénic 1.6/2.0 1999-2009 - - - - -   -  -  - - € 874 € 615 1.6-16V Dyn. 5dr
Seat Altea 1.4/1.6/1.8 2004-heden            +  € 722 1.6 Comfortstyle  5dr
Toyota (Corolla) Verso 1.6/1.8 2002-2009  +            € 695 1.8 VVT-i Sol  5dr
VW Touran 1.4/1.6/2.0 2003-heden +   +     +  +   € 832 1.6 Comfortline  5dr
SUV’S
Hyundai Tucson 2.0 2004-heden        +    +  € 869 2.0i 4WD Style  5dr
Subaru Forester 2.0 2000-heden -   - -   - -  -   € 1025 2.0 Comfort  5dr

Test   Autokosten en -mankementen
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In de grafieken 

staan voor de ver-

schillende klassen 

de betrouwbaar-

heidsscore en de 

totale kosten van 

de meeste auto’s 

uit het panel (0-2,5 

jaar). Betrouwbare 

auto’s met lage 

kosten per maand 

staan in de linker-

bovenhoek van de 

grafiek. De auto’s 

rechts onderin vor-

men letterlijk de 

andere kant van 

het spectrum: rela-

tief hoge maand-

lasten en minder 

betrouwbaar. Een 

goed voorbeeld is 

de tegenstelling 

tussen de VW Golf 

1.4 en de Peugeot 

307 SW 2.0 in de 

grafiek Kleine mid-

denklasse. De Golf 

staat met een hoge 

betrouwbaarheid 

en lage kosten in 

de ‘goede’ hoek, de 

307 met een lagere 

betrouwbaarheid 

en hogere kosten 

in de ‘minder goe-

de’ hoek.


