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Wat werd er verkocht� 
 

August 2014     

      

Merk / Marque 08 2014 % 08 2013 % 

VOLKSWAGEN                     3 004 10,50 % 2 944 9,87 % 

RENAULT                        2 373 8,29 % 2 792 9,36 % 

PEUGEOT                        2 179 7,62 % 2 263 7,59 % 

BMW                            2 071 7,24 % 2 165 7,26 % 

CITROEN                        1 933 6,76 % 1 953 6,55 % 

OPEL                           1 930 6,75 % 2 196 7,36 % 

MERCEDES                       1 879 6,57 % 1 921 6,44 % 

AUDI                           1 876 6,56 % 2 022 6,78 % 

FORD                           1 452 5,07 % 1 501 5,03 % 

HYUNDAI                        1 218 4,26 %  853 2,86 % 

SKODA                          1 035 3,62 %  747 2,50 % 

TOYOTA                          948 3,31 % 1 083 3,63 % 

NISSAN                          784 2,74 %  963 3,23 % 

VOLVO                           773 2,70 %  644 2,16 % 

KIA                             749 2,62 %  686 2,30 % 

DACIA                           739 2,58 % 1 062 3,56 % 

FIAT                            684 2,39 %  923 3,09 % 

MINI                            617 2,16 %  465 1,56 % 

SUZUKI                          384 1,34 %  377 1,26 % 

MAZDA                           317 1,11 %  311 1,04 % 
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Chrysler overschaduwt concurrentie in VS 
 

Het Amerikaanse 

autoconcern Chrysler heeft 

in de Verenigde Staten in 

augustus 20 procent meer 

auto's aan de man 

gebracht dan een jaar 

eerder. Met die groei 

overschaduwt het concern 

concurrenten General 

Motors (GM) en Ford. Dat 

blijkt uit de verkoopcijfers 

die de autobedrijven 

vandaag bekendmaakten. 

In tegenstelling tot Chrysler, dat sinds kort onderdeel is van het Italiaanse Fiat, nam de verkoop van 

GM vorige maand met 1,2 procent af. Ford noteerde in augustus een verkoopplus van 0,4 procent in 

vergelijking met een jaar eerder. 

 

Het Japanse Toyota zag de verkopen in de VS met 6,3 procent toenemen. Nissan noteerde een plus 

van 12 procent, Honda zag de verkoop met 0,4 procent stijgen. Volgens analisten ligt 2014 op koers 

om het beste "autojaar" te worden sinds het begin van de financiële crisis. 

 

 



In totaal bracht Chrysler in augustus ruim 198.000 auto's aan de man. Ondanks de groei is dat nog 

altijd ruim 70.000 minder dan marktleider GM. Toyota, het grootste autoconcern ter wereld, verkocht 

in augustus ruim 246.000 auto's in de VS. Bij Ford stokte de teller op 222.000 verkochte auto's. 

 

Op jaarbasis komen de totale verkopen met het huidige tempo uit op 17,5 miljoen auto's. Dat is fors 

meer dan de 16,6 miljoen die eerder werd voorspeld. 
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Gezellig samenzijn in Kapellen... 
 
Al enkele jaren is er in Kapellen een 
samenkomst van ex-collega's op 
woensdagnamiddag of vrijdagavond. 
Regelmatig krijg ik dan mails van ex-
collega's die graag willen komen maar door 
hun werk of andere zaken niet kunnen. 
 
Daarom organiseer ik het eens op een 
zaterdagavond zodat deze oud collega's ook 
eens kunnen komen om even bij te praten 
onder het genot van een natje en een 
droogje.  

 
Alle informatie over de samenkomst vind je op de website. Ook kan je terecht op de Facebook groep 
“Den Opel” . https://www.facebook.com/groups/den.opel/ 
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