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Fiat aast nog steeds op Opel… 

De Italiaanse autoconstructeur Fiat wil zijn 
Amerikaanse concurrent General Motors (GM) 
opnieuw een bod doen voor GM's noodlijdende 
Duitse dochter Opel. Fiat wil echter niet diep in 
de buidel tasten en Opel verwerven voor een 
symbolische prijs, zo schrijft de krant Sole 24 
Ore vandaag. 

Fiat boog zich in 2009 al eens over het dossier 
Opel en deed een bod, dat echter nergens toe 
leidde. GM ging vervolgens een alliantie aan 

met het Franse PSA Peugeot Citroën. 
 
Fiat-topman Sergio Marchionne zou Opel volgens de krant zo goed als gratis willen verwerven. Het 
project is nog niet officieel voorgelegd aan de directie van de Amerikaanse autogroep. 
 
Een dergelijke alliantie tussen twee Europese autobouwers, die beiden getroffen zijn door de 
terugvallende markt in Europa, kan Fiat toelaten om besparingen te realiseren op het gebied van 
ontwikkeling en productie van kleine voertuigen. Wel houdt zo'n operatie aanzienlijke praktische 
problemen in, met name hoe de overtollige productiecapaciteit beheerd zal moeten worden. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De verkoopcijfers… 
 
 September 2012     

       

 Merk 09 2012 % 09 2011 % 

 VOLKSWAGEN                     4 149 12,33 % 4 622 11,16 % 

 OPEL                           3 031 9,00 % 3 511 8,48 % 

 PEUGEOT                        2 414 7,17 % 3 149 7,60 % 

 AUDI                           2 364 7,02 % 2 876 6,94 % 

 CITROEN                        2 348 6,98 % 3 215 7,76 % 

 RENAULT                        2 123 6,31 % 3 597 8,68 % 

 BMW                            1 812 5,38 % 2 122 5,12 % 

 FORD                           1 811 5,38 % 2 807 6,78 % 

 MERCEDES                       1 526 4,53 % 1 470 3,55 % 

 NISSAN                         1 427 4,24 % 1 567 3,78 % 

 TOYOTA                         1 291 3,84 % 1 246 3,01 % 

 VOLVO                          1 244 3,70 % 1 448 3,50 % 

 SKODA                          1 176 3,49 % 1 646 3,97 % 

 KIA                            1 057 3,14 % 1 020 2,46 % 

 HYUNDAI                         990 2,94 % 1 124 2,71 % 

 FIAT                            954 2,83 %  812 1,96 % 

 DACIA                           715 2,12 %  817 1,97 % 

 SUZUKI                          405 1,20 %  603 1,46 % 

 MINI                            380 1,13 %  626 1,51 % 

 CHEVROLET                       369 1,10 %  358 0,86 % 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
De nieuwste telg in de Opel familie… 

http://youtu.be/hFQ_psS8h8Q 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
Nieuwe activiteit… 
 
Wie heeft er nog een leuk idee om een activiteit te organiseren? Ik krijg meer en meer de vraag om 
eens iets te plannen voor alle ex-collega’s. Voor alle zal wel niet lukken maar ik wil wel eens kijken 
hoeveel er zouden meedoen als er echt een leuk initiatief word aangeboden, dus degenen die een 
leuk voorstel hebben laat het me maar weten… 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

 



Virus & andere meldingen via mail… 

Beste ex-collega’s, zou ik jullie mogen vragen om mij geen virus waarschuwingen en dergelijke meer 
door te sturen. Al twijfel ik niet aan jullie oprechte bedoelingen de meeste zijn toch hoax’es of nep 
berichten. Het probleem is dat ik met meer als 1000 mailadressen in mijn mailinglijst dagelijks van die 
berichten in mijn inbox vind van jullie en dan gewoonlijk dezelfde waarschuwing van 3 of 4, soms 
zelfs meer, krijg. Daarom mijn vraag om deze niet meer naar mij door te sturen aub. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
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