Geschikt transport voor
elk budget
Adriaan Intern Transport heeft groot aanbod golfkarren
In de loods van Adriaan Intern Transport in Kwintsheul, in de gemeente Westland, vind je golfkarren
in alle soorten en maten. Van jong gebruikt tot oudere bouwjaren en van elektrisch tot diesel:
het bedrijf kan ze allemaal aanbieden. ‘Voor elk budget hebben wij een geschikt aanbod. We bieden
voornamelijk elektrische golfwagens die een lage CO2-uitstoot hebben, zeer stil in gebruik zijn en

vervanging toe zijn, zodat ze de volgende dag
al geleverd worden. Alblas: ‘Golfkarren op accu
hebben geen brandstofverbruik, wat goed is
voor het milieu en waardoor de gebruikskosten
laag zijn. Er hoeft weinig onderhoud aan gedaan
te worden.’
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De golfkarren die Adriaan Intern Transport
verkoopt, zijn voornamelijk tweedehands.
Er is tegenwoordig veel vraag naar en aanbod
van tweedehands voertuigen op golfbanen.
Gevraagd waarom je golfkarren tweedehands
zou kopen, antwoordt Arjan Alblas van Adriaan
Intern Transport: ‘Er zijn tegenwoordig steeds
meer golfbanen die het financieel niet erg ruim
hebben. Kiezen voor jong gebruikte golfkarren
kan aantrekkelijk zijn voor dit soort klanten.
Je hebt dan een goede golfkar, maar wel één die
twee- à drieduizend euro goedkoper is dan een
nieuwe. Zeker als je een aantal golfkarren aanschaft, is dat de moeite waard.’
Ruime voorraad
Adriaan Intern Transport levert voornamelijk
tweedehands karren van Club Car en E-Z-Go.
‘We hebben altijd wel een aantal gebruikte
golfkarren op voorraad’, vertelt Alblas. ‘In
allerlei verschillende uitvoeringen: twee- en
vierpersoonsgolfkarren, karren met laadbak

of trekhaak en karren met een nieuwe accu.’
Golfkarren hebben geen urenteller, dus bij de
sortering wordt gekeken naar het bouwjaar en
de accuset. De voorraad loopt uiteen van jong
gebruikte karren uit 2016 tot gebruikte wagens
uit eerdere bouwjaren. De prijzen variëren van
1500 euro tot ruim 5000 euro exclusief btw. ‘We
hebben dus altijd wel iets in de aanbieding voor
banen die een golfkar zoeken. Meestal staan ze
hier kant-en-klaar, maar we kunnen ook karren
ombouwen’, aldus Alblas. ‘Zo hebben we accu’s,
achterbanken, een laadbak, acculaders en trekhaken op voorraad.’
De accu is bij tweedehands voertuigen vaak een
vraagteken voor de klant. Bij twijfel wordt de
accu gemeten en kan direct een nieuwe accu
geplaatst worden indien de klant dat vraagt.
Volgens Alblas raadt het bedrijf altijd aan om
de oude accu’s eerst leeg te rijden: ‘Vaak kan de
klant er nog wel even mee verder.’ Adriaan Intern
Transport heeft zelf nieuwe accu’s op voorraad
en kan deze direct opsturen als de oude aan

A-merken
De golfkarren van Club Car en E-Z-Go zijn bovendien qua bouw van een dusdanige kwaliteit dat
ze ook als tweedehands nog jaren mee kunnen.
Alblas: ‘Club Car heeft een compacte draaicirkel
en bouwvorm. Het frame is gemaakt van aluminium, waardoor het niet roest, het eigen gewicht
laag is en hoge bodemdruk wordt vermeden.
Het is gewoon een heel betrouwbaar A-merk,
dat erom bekendstaat niet storingsgevoelig te
zijn. Bij inkoop worden de karren goed gecheckt.
En motorisch zijn de karren supersterk: ze gaan
jaren mee. Je hoeft dus echt niet per se een
nieuwe golfkar te kopen om een goede te
hebben. Nieuwe golfwagens zijn soms wel twee
keer zo duur; dan wordt een tweedehands al
snel interessant.’
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