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Volledige vernieuwing bedrijfsvoertuigengamma werpt 
vruchten af: Ford nummer één in België 
 

• Ford in de maand september op kop bij de inschrijvingscijfers van bedrijfsvoertuigen in 
België 
 

• 15% marktaandeel in het segment van de lichte en middelgrote bedrijfsvoertuigen, tot 
3,5 ton 
 

• Beste verkoopresultaat bedrijfsvoertuigen van de laatste decennia en een stijging met 
13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 

 
Sint-Agatha-Berchem, 7 oktober 2014 –Ford staat in september op nummer één in de 
inschrijvingscijfers voor lichte bedrijfsvoertuigen tot 3,5 ton, die gepubliceerd werden door 
Febiac. Het volledig nieuwe Transit-gamma en de Ranger weten steeds meer klanten voor zich 
te winnen. Bij de lichte en middelgrote bedrijfsvoertuigen veroverde Ford een martaandeel van 
15%, het beste resultaat voor het merk in de afgelopen decennia. In vergelijking me dezelfde 
periode vorig jaar steeg de verkoop van bedrijfsvoertuigen bij Ford met 13%. 
 
De voorbije twee jaar heeft Ford stevig geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van zijn 
bedrijfsvoertuigengamma. Het resultaat is een volledig nieuwe line-up met – van klein naar 
groot - Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit 2T, zonder de 
vierwielaangedreven pick-up Ranger te vergeten. Dat de pers de voertuigen kon smaken, bleek 
uit de lovende artikels en ook de vele prijzen, met als top of the bill de prestigieuze titel 
‘International Van of the Year’ die in 2013 naar de Transit Custom en in 2014 naar de Transit 
Connect ging. De Ford Ranger won trouwens eveneens de prijs van ‘International Pick-up of the 
Year’ in 2013 en verovert bijna 25% van zijn segment. 
 
Met hun ijzersterke reputatie, zuinige en vernieuwende motoren (waaronder de tot drie keer toe 
tot motor van het jaar verkozen 1.0 liter EcoBoost), beperkte onderhoudskosten, innovatieve 
veiligheidssnufjes en slimme laadoplossingen weten de modellen uit de Transit-familie de 
harten te veroveren van professionals uit de meest uiteenlopende sectoren. Met de voorstelling 
van nieuwe uitvoeringen van de ‘grote’ Transit 2T op het bedrijfsvoertuigensalon van Hannover 
is de vernieuwing van het gamma compleet. Ford hoopt dan ook de stijgende verkooptrend 
verder te zetten.  
 
Europees verkoopsucces 
Dankzij deze vernieuwingscyclus is Ford het snelst groeiende bedrijfsvoertuigenmerk in Europa: 
tussen januari en augustus 2014 verkocht de constructeur meer dan 137.000 bedrijfsvoertuigen 
op het oude continent, 12,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In diezelfde 
periode is de verkoop van de Transit Custom meer dan verdubbeld, groeide de verkoop van de 
Transit Connect met 59 procent en steeg het Europese marktaandeel van Ford bij de 
bedrijfsvoertuigen tot 10,8 procent, het hoogste niveau sinds 1997.  
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### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 186,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 50,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 11 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 3.800 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  
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