
GEZOCHT:
Commerciële 

kracht
Een magazine vol voordelen en verrassingen

Kandidaat stellen doe je via jochen@blitsmagazine.be 
of via Blits Magazine – Tav Jochen Van Coillie – Arsenaalstraat 50 – 8900 IEPER

Omdat Blits Magazine in volle groei is, zijn we op zoek  

naar een extra kracht voor ons verkoopsteam.

Functie

Als vertegenwoordiger presenteer je ons bedrijf en dus ons  

magazine bij prospecten. Je onderhoudt de bestaande portefeuille 

en zorgt ervoor dat de klant een excellente service krijgt.

 

Profiel

• Je bent sociaal vaardig en erg communicatief

• Je hebt affiniteit met papier en magazines/kranten

• Je denkt klantgericht en zorgt ervoor dat elke klant een  

uitmuntende service krijgt

• Je bent een teamspeler die zichzelf weet te motiveren

• Een uitdaging schrikt je niet af

• Je bent woonachtig in of rond regio Middenkust

 

Wij bieden

• Een voltijdse functie in een aangename werksfeer

• Extralegale voordelen en prestatiegerichte bonussen

• Vrijheid op basis van vertrouwen

www.blitsmagazine.be

Kona 1.0 T-GDi LAUNCHpremium NaviCatalogusprijs (1) 
€ 22.889 Opendeurkorting (2) 
€ -1.600 Huidig aanbod (3) 
€ 21.299 Ecobon (4) 
€ -1.500Huidig aanbod incl. Ecobon (4) 

€ 19.799

UITRUSTING
• Premium Soundsystem 8 luidsprekers, subwoofer, versterker• Navigatie met 8” LCD aanraakscherm• 17” lichtmetalen velgen• Automatisch airconditioning• Smart Key (openen en starten zonder sleutel)• Privacy glass achteraan• Lane Keep Assist System en Driver Attention Alert

• 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking

Er is al een KONA vanaf   € 14.999 (3)

   Huidig aanbod incl. Ecobon(4)

STANDAARDUITRUSTING
• Centrale vergrendeling met afstandbediening• Manuele airco

• Verwarmde buitenspiegels• Cruise control
• Snelheidsbegrenzer• Bluetooth

• Lichtsensoren

Kona AIR

Catalogusprijs (1) 
€ 17.899 Opendeurkorting (2) 
€ -1.400 Huidig aanbod (3) 
€ 16.499 Ecobon (4) 
€ -1.500Huidig aanbod 

incl. Ecobon (4) 
€ 14.999

KONA AIR

Afgebeeld voertuig met opties

UITRUSTING
• 17” lichtmetalen velgen• Navigatiesyteem met 8” aanraakscherm en achteruitrijcamera
• Dual zone automatische airconditioning• Donker getinte ruiten achteraan, parkeersensoren achteraan
• Statische bochtenverlichting, verwarmde zetels vooraan
• Zwarte spiegelkappen• Stuurwiel overtrokken met geperforeerd leder
• Accenten binnenin in “Dark Metal” kleur• 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking

Er is al een  Tucson vanaf    
€ 18.699 (3)

    
Huidig aanbod  
incl. Ecobon(4)

Tucson GO

Catalogusprijs (1) € 27.599 Opendeurkorting (2) € -2.730 Huidig aanbod (3) € 24.869 Ecobon (4) 
€ -3.025

Huidig aanbod incl. Ecobon (4) € 21.844

TUCSON GO

i30 Fastback 1.0 T-GDi FeelCatalogusprijs (1) 
€ 24.799 Opendeurkorting (2) 
€ -2.240 Huidig aanbod (3) 
€ 22.559 Ecobon (4) 
€ -2.000Huidig aanbod 

incl. Ecobon (4) 
€ 20.559

4814_HYU_bromures_2februari_i30_Fastback_V_NL.pdf   1   12/03/18   22:08

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende

Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.

** All New i30 N 2.0 T-GDi 6M/T (Benzine 250pk). Aanbevolen catalogusprijs(1) € 29.999 - € 2.000 Salonkorting(2) = € 27.999 huidig aanbod(2). (1)

Door invoerder aanbevolen verkoopsprijs, (2) BTWi, verlengde saloncondities geldig voor particulieren van 01/02/2018 t.e.m. 28/02/2018, tenzij eerdere 

uitputting van voorraad. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC 

GKCCBEBB Niet contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be
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The All New Hyundai i30

Er is al een
i30 N vanaf    

€ 27.999 (3)  

Performance pack + € 4000 (275pk)

Er is al een 
All New i30 N vanaf

€ 27.999**

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende 

Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.

** All New i30 N 2.0 T-GDi 6M/T (Benzine 250pk). Aanbevolen catalogusprijs(1) € 29.999 - € 2.000 Salonkorting(2) = € 27.999 huidig aanbod(2). (1) 

Door invoerder aanbevolen verkoopsprijs, (2) BTWi, verlengde saloncondities geldig voor particulieren van 01/02/2018 t.e.m. 28/02/2018, tenzij eerdere 

uitputting van voorraad. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC 
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Afgebeeld voertuig met opties

Ontdek de verlengde saloncondities bij je Hyundai verdeler.

The All New Hyundai i30
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Meensesteenweg 674, 8800 Roeselare, T. 051 21 13 71info@foulon.hyundai.be   I   www.garagefoulon.be

Follow  
us onFOULONRO E S E L A R E

Roeselare
Zilverberg

Rijksw
eg

Moorslede

FOULONRO E S E L A R E

STOCKDEALS

Santa Fe Executive 7pl. 2.2 CRDI AUT 4WD
Demo, niet ingeschreven km: 3.000
garantie tot: 04/2023

Catalogusprijs: € 54.047Korting: € -13.048

€ 40.999

Tucson Premium  1.7 CRDI

Directiewagen 10/2016 km: 10.664
garantie tot: 10/2021

Catalogusprijs: € 30.149Korting: 
€ -8.150

€ 21.999
Tucson Premium  1.7 CRDI

Directiewagen 10/2016 km: 9.050
garantie tot: 10/2021

Catalogusprijs: € 30.149Korting: 
€ -8.150

€ 21.999

i30   
1.0 T-GDi Benz. Launch
NIEUW 
garantie tot: 04/2023

Catalogusprijs: € 24.996Korting: 
€ -6.000

€ 18.996

Al onze  
Stockdeals: www.garagefoulon.be

De prijzen in deze folder zijn door ons aanbevolen aanbiedingen. Alle prijzen zijn inclusief BTW - en onder voorbehoud 

van eventuele wijzigingen, drukfouten of vergissingen. Niet cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen. 

Niet-contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be
(1) Aanbevolen catalogusprijs = door invoerder aanbevolen verkoopsprijs.
(2) & (3) BTWi, geldig voor particulieren tijdens de opendeurdagen.
(4) Ecobon: u kunt alleen van een Ecobon genieten bij inlevering van een volledige wagen van meer dan 10 jaar oud, 

waarvan u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden ingeschreven is op uw naam. De naam van  

de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig.

(5) Overnamepremie: u kunt alleen van een overnamepremie genieten bij inlevering van een volledige wagen waarvan 

u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden ingeschreven is op uw naam. De naam van de koper van  

de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig.

Ecobonnen en overnampremies zijn niet cumuleerbaar.* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens  

die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant,  

zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
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(1) Aanbevolen catalogusprijs = door invoerder aanbevolen verkoopsprijs.   (2) & (3) BTWi, geldig voor particulieren tijdens de opendeurdagen.

(4) Ecobon: u kunt alleen van een Ecobon genieten bij inlevering van een volledige wagen van meer dan 10 jaar oud, waarvan u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden 

ingeschreven is op uw naam. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig.
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Op 7 september gaan vijf studenten uit Ieper en Wervik, lid van de Gentse 
studentenvereniging Moeder Leentje, de Mont Ventoux oprijden. Ze doen dit 
ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Er wordt vaak gezegd dat studenten-
verenigingen gaan om het plezier van de studenten en om feesten. Dat klopt 
gedeeltelijk, maar het is ook meer dan dat. Met Moeder Leentje willen we iets 
bijdragen”, vertelt Arthur Monteyne uit Ieper.

Robbe Verhaeghe, Sephora Couchez, Thomas Decadt, Lander Bruneel en Art-
hur Monteyne. Dat zijn de vijf studenten die samen de uitdaging aangaan. Wij 
spraken Robbe (Wervik) en Arthur (Ieper), die ons graag meer over het pro-
ject vertelden.  “Ik ben een groot tennis- en voetbaltalent, maar deze zomer 
probeer ik mijn talent uit op de fiets. Mijn grootste hobby is een pintje of een 
Ricard nuttigen met de leden van Moeder Leentje!” vertelt de 22-jarige Arthur. 
“Dat laatste is nu toevallig ook mijn favoriete bezigheid!” gaat Robbe verder. 
“We zijn beiden lid van de studentenvereniging Moeder Leentje, met Arthur 
als praeses en ikzelf als vice-praeses. Moeder Leentje is een Gentse studen-
tenvereniging die studenten uit Ieper en omstreken verenigt.” Het idee om de 
Mont Ventoux te beklimmen, ontstond zoals dat bij de meeste ideeën het ge-
val is: op café!  Robbe vertelt: “Arthur en Thomas waren bezig over hoe ze de 
Mont Ventoux wilden oprijden. Dit was ook altijd mijn jongensdroom geweest. 
Het idee werd steeds concreter en het was Arthur die met het voorstel kwam 
om te fietsen voor het goede doel.” Toen Arthur aan de andere leden van de 
studentenvereniging voorstelde om de Mont Ventoux te beklimmen en zo geld 
in te zamelen voor Kom op tegen Kanker, was iedereen meteen enthousiast! 
Op vrijdag 7 september is het zover. Dan starten de vijf renners aan Bedoin 

om zo hun weg naar boven af te leggen. “Hoe dan ook raken we boven, de 
motivatie is enorm door de steun die we van iedereen krijgen, mentaal én 
financieel”, vertelt Arthur. De voorbije maanden hebben de vijf fietsers zich 
voorbereid op de uitdaging, al was dat zeker niet evident. “Het idee ontstond 
in mei en geen van ons zijn echt getrainde renners”, begint Arthur te vertellen. 
Robbe gaat verder: “Iedereen deed zijn best om vaak te fietsen, ondanks (her)
examens en vakantiejobs. Ik persoonlijk heb mijn best gedaan om enkele 
kilo’s kwijt te spelen. Onze vrouwelijke fans beweren ook dat Arthur afgevallen 
is, maar zelf wil hij dat niet bevestigen. Ik vermoed dat hij in de underdogrol 
probeert te kruipen!” lacht Robbe.

De fietsers hopen dat ze veel geld kunnen inzamelen en terug kunnen kijken 
op een geslaagde beklimming. “Iedereen kent wel iemand die strijdt tegen 
kanker. Kom op tegen Kanker is dan ook een heel relevant goed doel. We 
weten dat iedere euro die we inzamelen in de strijd tegen kanker, een euro is 
die goed besteed zal worden”, vertelt Robbe. Nog tot 7 september kan je een 
bijdrage storten op de rekening van Moeder Leentje (BE98 0018 1684 8493) 
of van KOTK (BE03 4886 6666 6684) met de mededeling ‘110307568 + 
GIFT’. Wie meer dan 40 euro stort, geniet van een fiscaal voordeel.

“Iedere bijdrage is voor ons een extra motivatie om de top te bereiken. Om het 
leuk te maken hebben we er ook een wedstrijdje van te maken. Voor iedere 4 
euro die gestort wordt, kan je een gokje wagen. Wie van de vijf renners bereikt 
als eerste de top? Gok op jouw favoriet en win leuke prijzen!” besluiten de 
jongens. Voor meer informatie: Facebookpagina ‘Moeder Leentje’.  

 Studenten rijden
Mont Ventoux op
voor KOTK

DADIZELESTRAAT 118 / 8980 BESELARE / 057 46 71 80 / info@vandoorne-bvba.be / www.vandoorne-bvba.be

CONTACTEER ONS  
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 
OFFERTE BIJ U THUIS
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Opmeten,  

plaatsen, ...  

alles met de  

nodige precisie en  

duurzaamheid.

Bij ons kunt u terecht voor diverse schilderwerken binnen als buiten, spuitplamuur 
en plamuurwerken. Wij beschikken over de nodige materialen om ieder werk  
professioneel aan te pakken en afwerking te bieden tot in de puntjes. 

Wij komen ook graag langs tot bij u thuis voor de aankleding van uw ramen. Wenst 
u vouwgordijnen, overgordijnen, rolgordijnen, houten jaloezieën, verticale of 
horizontale lamellen, Duette® shades, twist shades, silhoutte shades …   

De opmeting en plaatsing van de zonwering Luxaflex® wordt door ons  
verzorgd met de nodige precisie en duurzaamheid. 
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Een magazine vol voordelen en verrassingen

®

VERKOOP VAN UITSLUITEND 

RECENTE OCCASIEWAGENS IN PERFECTE STAAT

AUDI - BMW - MERCEDES - VOLKSWAGEN - ...

www.carcenterstv.be

0477 44 84 94

MENEN 056 51 23 00

Ieperstraat 203 Menen 56 51 23 00

Uw pc winkel in de buurt!
IPHONES TOT WEL 70% GOEDKOPER

LENINGEN COFINA

Ieperstraat 111 MENEN • T. 056 51 54 00 • 0477 40 25 97

LENINGEN OP AFBETALING

5.000 = 36 x 141,86

7.501 = 48 x 160,71

10.001 = 60 x 172,60

15.000 = 84 x 187,45

20.000 = 84 x 249,92

25.000 = 84 x 312,40

JKP=
 Jaarlijks kostenprercentage (auto’s < 3 jaar - jkp 1,39)

HYPOTHECAIRE LENINGEN
20 jaar   25 jaar

1,49% 1,59%

75.000 = 361,50   302,92 / m

100.000 = 481,90   403,90 / m

150.000 = 723,00   605,84 / m

200.000 = 963,80   807,00 / m

Denk ook 
aan onze 

cadeau�
cheque�

Denk ook Denk ook Denk ook 

Moederdag
Open op DONDERDAG 10 MEI van 9u - 12u & 13u30 - 18u30

Open op ZONDAG 13 MEI van 8u tot 12u

Ruime keuze boeketten, bloemstukken, 

plantenschalen, orchideeën, …

Ruime keuze kwaliteits balkon -en 

terrasplanten, geraniums, surfi na, ...

Alles voor uw moestuin� 
zaden en plantjes, fyto, terreau, 

vierkantemetertuin, ACD serres, … 

en dit alles met deskundig advies !
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