
ASTRA





topklasse.
DUITSE TECHNIEK OP ZIJN BEST.

De Astra is niet voor niets één van de meest 
geliefde modellen van Opel. Zowel in de 5-deurs 
als in de Sports Tourer uitvoering blinkt de 
Astra uit door geavanceerde  Duitse techniek 
en een adembenemend design. 

Elke Astra valt op door eigenschappen die  
je alleen in een hogere klasse zou verwachten,  
gecombineerd met een sportief rijgedrag en 
baanbrekende integratie van je smartphone. 

Toonaangevende innovaties, zoals IntelliLux 
LED® Matrix-koplampen en Adaptive Cruise 
Control, vormen sterke argumenten om voor  
de Astra te kiezen. Ontdek het zelf!
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VORM VOLGT
VERLANGEN.

Auto’s met een inspirerende technologie vragen om een 
design dat even geweldig is. De Astra maakt dat van alle 
kanten waar. Als je oog hebt voor schoonheid, val je vast 
en zeker voor zijn fraaie lijnen.

DesiGn exTeRieuR
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Gemak in  
optima forma.

De astra Sports Tourer combineert een atletische uitstraling 
met een veelzijdig karakter en hoge prestaties. met een 
royale bagageruimte en dezelfde hoogwaardige techniek  
als de 5-deurs astra staat ook de Sports Tourer aan de top 
van zijn klasse.

aSTra SporTS Tourer
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PERFECT  
PASSEND.

In het royale interieur van de Astra voel je je meteen thuis.  
Het is voorzien van veel details die je in een compacte auto 
niet zo snel zou verwachten.

DesIgn InterIeur
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14 Design interieur

in de Astra geniet je van ongekende luxe. Zijn royale standaard
uitrusting en hoogwaardige opties, zoals een “Wellness”bestuur
dersstoel met massagefunctie en ventilatie, gecombineerd met 
het ruime interieur en stijlvolle bekleding, zorgen dat iedereen 
zich in de Astra thuisvoelt.

▪  Zodra je instapt,  weet je waarom de Astra aan de top staat
▪ Luxueuze materialen en stijlvolle kleurcombinaties
▪ ergonomische Agrcomfortstoelen1 zijn ideaal voor lange ritten
▪ De sfeerverlichting3 draagt bij tot een gevoel van luxe
▪ Het Astra interieur is stiller, rustiger en ruimer dan ooit tevoren

1.  Flexibel in te delen bagageruimte. De lage achterdorpel van de Astra 5deurs 
maakt het in en uitladen gemakkelijk. De capaciteit van de bagageruimte is 
in stappen uit te breiden, zodat je alle kanten op kunt.

2.  Zitcomfort op het hoogste niveau. Achterin genieten de passagiers van extra 
been ruimte. Voorin bieden de ergonomische Agrstoelen 1, 2 optimaal comfort. 
Deze meervoudig verstelbare stoelen zijn voorzien van een verlengbaar zit  
gedeelte en een verstelbare lendensteun. Als eerste in zijn klasse is de Astra 
bovendien leverbaar met een elektrisch verstelbare “Wellness” bestuurders stoel 
met Agrcertificering, voorzien van massagefunctie, ventilatie en geheugen. 
Kijk voor meer details op blz. 36.

Bekijk de Astra van alle kanten op www.opel.nl/astra

1  Optioneel leverbaar vanaf de Online edition. 
2  De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de toonaangevende Duitse vereniging van rugdeskundigen Agr 
(“Aktion gesunder rücken e. V.”), die normen opstelt voor ergonomisch design. De Agrcertificering is een kwaliteitskeurmerk 
dat wordt toegekend door een onafhankelijk comité van deskundigen uit verschillende medische disciplines. 

3 standaard vanaf de Online edition.

geeF Je LeVen 
EEN UPGRADE.
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Alle ruimte.
Als het om veelzijdigheid en ruimte gaat, is de Astra Sports Tourer niet te kloppen. 
Zijn grote bagageruimte (540–1.630 liter) en verwarmbare achterbank1 bieden 
ongeëvenaard veel gemak en comfort. De in drie ongelijke delen (40/20/40) neer- 
klapbare achterbank1 die je met één eenvoudige knop bedient, geeft je nóg meer 
mogelijkheden om de bagageruimte helemaal naar je hand te zetten.

▪  De elektrisch bedienbare handsfree achterklep2 opent en sluit 
eenvoudig met een korte beweging van je voet (zie blz. 39)

▪  Je kunt de maximale openingshoogte zelf instellen, bijvoorbeeld 
voor ruimtes met een laag plafond

▪  De achterklep herkent obstakels en stopt automatisch om 
blessures en beschadiging van bagage te voorkomen

1.  Veelzijdig gemak: de in twee delen (60/40) neerklapbare 
achterbank.

2.  Meer mogelijkheden. De optionele in drie delen (40/20/40) 
neerklapbare achterbank maakt het gemakkelijk om lange 
voorwerpen mee te nemen, terwijl het neergeklapte 
middengedeelte ook als armsteun kan dienen.

1Optie. Ook beschikbaar voor de Astra 5-deurs. 2 Standaard op Innovation. Niet leverbaar voor de andere uitrustingsniveaus. DeSIgN INTerIeur
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ENERGIEKE
MOTOREN.

OpwINdENdE mOtOREN

toonaangevende techniek maakt elke rit in de Astra  
tot een fenomenale ervaring.
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TECHNIEK DIE  
JE RAAKT.
De motoren voor de Astra 5-deurs en Sports Tourer zijn 
perfect afgestemd op zijn lagere gewicht. Daarmee ben  
je verzekerd van pittige prestaties, snelle reacties en een 
soepel rijgedrag. En natuurlijk van een laag verbruik, 
zodat je altijd met een goed gevoel achter het stuur zit.

OpwINDENDE mOTOrEN
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1.  Adembenemend. de 1.4 turbo benzinemotor met 110 kw (150 pk) bereikt 
een topsnelheid van 215 km/u. maar ook de 1.0 turbo met 77 kw (105 pk) 
levert uitstekende prestaties, terwijl zijn CO2-uitstoot van 102–105 g/km voor 
een benzinemotor bijzonder laag is. Vrijwel alle motoren zijn bovendien 
uitgerust met het brandstofbesparende Start/Stop-systeem.

2.  Schakel met plezier. Vijf of zes versnellingen, handgeschakeld of automaat: 
de versnellingsbakken voor de Astra schakelen soepel en precies.

3.  Kies je automaat. Geef je de voorkeur aan het gemak van een automaat, 
dan heb je de keuze tussen de efficiënte easytronic® 3.0 versnellingsbak, 
waarmee je met één druk op de knop overschakelt op handbediening, en 
de 6-traps automaat.

meer over de motoren voor de Astra lees je op www.opel.nl/astra

▪  een ruime keuze uit geavanceerde benzine- en 
dieselmotoren

▪  dankzij zijn lagere gewicht1 is de Astra bijzonder 
wendbaar en reageert hij zeer alert

▪  de watt Link-achterwielophanging2 staat garant 
voor een uitstekende wegligging

▪  innovatieve motortechnologie zorgt voor een laag 
verbruik en lage uitstoot

▪  Je hebt de keuze tussen een 5- of 6-versnellingsbak, 
een efficiënte easytronic® 3.0 versnellingsbak of een 
6-traps automaat

Zie voor een overzicht van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot per motor blz. 75.

1 tot 200 kg lichter dan zijn voorganger. de precieze gewichtsvermindering is afhankelijk van de gekozen motor en uitrusting.
2 Beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen motor. 
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BAANBREKEND

INNOVATIEF.
Dankzij unieke innovaties staat de Astra onbetwist aan de top van 
zijn klasse. Geavanceerde techniek maakt het rijden gemakkelijker, 
veiliger én aangenamer.

InnovAtIeve technoloGIe



3. 

4. 5. 

23InnovatIeve technologIe

1 optie op Innovation. 2 Standaard op Innovation, optie op online edition en Business+. 3 R 4.0 Intellilink is standaard in de online edition en Innovation; navi 900 Intellilink is standaard in de Business+. 
4 Sommige stoelen zijn alleen beschikbaar voor bepaalde uitrustingsniveaus. Je opel dealer geeft je graag meer informatie. 

1.  Primeur: IntelliLux LED® Matrix-koplampen. geniet van het gemak van 
grootlicht, zonder anderen te verblinden. Dat maakt rijden in het donker 
veiliger en minder vermoeiend.1

2.  Opel Eye. een geavanceerd camerasysteem met intelligente functies  
zoals Rijstrook-assistent, verkeersbordherkenning, volgafstand-indicatie 
en Waarschuwing bij dreigende aanrijding, met automatisch remmen bij 
een noodgeval.2

3.  IntelliLink. De geavanceerde Intellilink-systemen van opel integreren  
je mobiele apparatuur perfect met het infotainmentsysteem.3

4.  Toonaangevend zitcomfort. “Wellness”-stoelen met ventilatie en massage-
functie zorgen dat je ook na een lange rit ontspannen aankomt.4

5.  Professioneel parkeren. Dankzij advanced Park assist II kun je snel en  
op de millimeter nauwkeurig inparkeren.1
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zet andere verlichting

IN DE SCHADUW.
eén van de bijzondere innovaties die de astra in de compacte klasse  
introduceert, is de intellilux led® Matrix-verlichting.1 deze koplampen  
passen zich automatisch aan de situatie aan, zodat je met grootlicht kunt  
rijden zonder anderen te verblinden.

innovatieve technologie

1optie op innovation.
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INTELLILUX LED®   
Matrix-kopLaMpEn.

ZIEN EN GEZIEN 
WORDEN.
Met de intelliLux LED® Matrix-verlichting1 hoef je nooit meer te schakelen tussen grootlicht en 
dimlicht. LED Matrix-verlichting zorgt voor beter zicht en biedt je meer tijd om op gevaarlijke 
situaties te reageren.

1optie op innovation.

innovatiEvE tEchnoLogiE
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GROOTLICHT ZONDER TE VERBLINDEN.
meT 40 meTeR EXTRA REACTIETIJD.

1.  Met halogeen-koplampen. Om te voorkomen 
dat je andere bestuurders verblindt, schakel 
je handmatig tussen dimlicht en grootlicht.

2.  Met IntelliLux LED® Matrix-koplampen. 
Zodra je een ander voertuig nadert, worden 
je koplampen automatisch gedimd, terwijl 
je continu profiteert van een brede, zeer 
heldere lichtbundel.

met de IntelliLux LeD® matrix-verlichting heb je altijd perfect zicht, zonder het risico 
anderen te verblinden. Bij een snelheid van 80 km/u merk je gevaarlijke situaties  
tot 40 meter eerder op, dankzij de langere en fellere lichtbundel. Dat geeft je tot  
1,8 seconden extra tijd om te reageren.
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opel introduceert intelligente technologie die de veiligheid vergroot: 

▪  De Intellilux leD® Matrix-koplampen1 bestaan uit 16 afzonderlijke  
leD-elementen

▪  Zodra een ander voertuig wordt gesignaleerd, worden één of meer  
leD-elementen uitgeschakeld

▪  Zo kun je continu met grootlicht rijden zonder anderen te verblinden
▪  De lichtbundel is breder en langer, voor optimaal zicht
▪  Rijden in het donker is veiliger en minder vermoeiend
▪  hoge betrouwbaarheid en zeer lange levensduur

het Intellilux leD® Matrix-systeem biedt bovendien:

▪  Bochtverlichting, waarmee de veiligheid nog verder vergroot wordt
▪  verlichting voor secundaire wegen, met een hogere lichtopbrengst
▪  Stadslicht, de perfecte aanvulling op de straatverlichting
▪  Snelwegverlichting, met automatische detectie van meerbaanswegen  

om verblinding van tegemoetkomend verkeer te voorkomen

Zie Intellilux in actie op www.opel.nl/astra 1optie op Innovation.
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OPEL EYE.
EEN EXTRA ZINTUIG.

De Astra 5-deurs en Sports Tourer zijn ontworpen  
voor mensen die graag zelf bepalen wat er gebeurt. 
Opel Eye sluit daar slim bij aan. Het geeft je de  
extra veiligheid en het gemak van een geavanceerd 
assistentie-systeem1, maar zonder overbodige  
waarschuwingen. Je houdt altijd zelf de volledige 
controle. Mede dankzij dit intelligente veiligheids-
systeem heeft de Opel Astra de maximale 5 sterren 
behaald in de EURO NCAP veiligheidstest.

INNOvATIEvE TECHNOlOGIE

1 Opel Eye is standaard op de Innovation en optioneel op 
de Online Edition en Business+.
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BetrouwBare
assistentie.
Het opel eye1 camerasysteem helpt je om aanrijdingen en boetes te  
voorkomen. Dit slimme assistentiesysteem zorgt dat je veiliger en meer 
ontspannen kunt rijden.

▪  opel eye ondersteunt een groot aantal geavanceerde veiligheidssystemen
▪  Dit camerasysteem werkt als een extra paar ogen
▪  Continue, automatische assistentie helpt de bestuurder alert te blijven
▪  Maakt rijden in het donker minder vermoeiend
▪  Je houdt altijd zelf de volledige controle over je astra
▪  rijstrook-assistent waarschuwt je alleen als het echt nodig is

InnovatIeve teCHnologIe
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1.  Waarschuwing bij dreigende aanrijding2 geeft met een geluid- en lichtsignaal aan 
wanneer je je voorganger te snel nadert. om een kop-staart-aanrijding te voorkomen, 
remt het systeem bij snelheden tot 60 km/u automatisch af. De nieuwe leD-projectie 
in de voorruit laat bovendien een extra waarschuwing zien in het zicht van de 
bestuurder.

2.  Rijstrook-assistent2 waarschuwt je als je onbedoeld je rijbaan dreigt te verlaten. 
Zodra je je rijstrook verlaat zonder richting aan te geven, geeft het systeem zelfs 
actief tegendruk. Wat het systeem zo geniaal maakt? het reageert niet wanneer 
dat onnodig is, bijvoorbeeld als je plotseling moet uitwijken voor een obstakel.

 3.  Verkeersbordherkenning2 herkent verkeersborden en andere verkeersaanwijzingen 
en geeft deze weer op het display.  het systeem herkent zelfs de elektronische 
borden boven de snelweg. 
 
 Adaptive Cruise Control3 zorgt dat je astra niet harder rijdt dan de ingestelde 
maximumsnelheid en dat een veilige (zelf in te stellen) afstand tot je voorganger 
wordt aangehouden. Je astra regelt alles: zowel optrekken als afremmen. 

1opel eye is standaard op de Innovation en optioneel op de online edition en Business+. 2 onderdeel van opel eye. 3 optie; beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen motor en versnellingsbak.

Kijk voor meer informatie over de opel eye veiligheidstechnologie op www.opel.nl
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EEN ZEE 
VAN LUXE.

Comfort en gemak spelen in het ontwerp van de Astra 5-deurs en Sports Tourer 
een hoofdrol. Dat zie je bijvoorbeeld duidelijk aan de extra beenruimte achterin. 
Als het om de kwaliteit van je persoonlijke ruimte gaat, maken keuzes in zitcomfort, 
verwarming en geur net het verschil tussen gewoon goed en helemaal geweldig.1

1Sommige opties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde uitrustingsniveaus. WEllNESS
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RELAX 
TO THE MAX.
Luxe opties geven je de mogelijkheid om elke dag nóg meer van je leven te genieten. Bijvoorbeeld verwarmbare  
voorstoelen1 en Electronic Climate Control met twee afzonderlijk instelbare zones2, zodat bestuurder en voorpassagier 
elk hun eigen ideale temperatuur kunnen instellen. Of het summum van luxe: het AirWellness-systeem3 dat een subtiel 
parfum verspreidt, zodat je altijd verzekerd bent van een fris interieur.

Ontdek alle comfortkenmerken van de Astra op www.opel.nl/astra

1 Optioneel leverbaar voor de Online Edition, Business+ en Innovation, als onderdeel van het Winter-pakket. 2 Standaard in de Innovation, optie voor Edition en Business+. 3 Leverbaar als 
accessoires, in combinatie met het optionele PowerFlex-systeem, voor Online Edition, Business+ en Innovation. 4 Optie voor Innovation; AGR-stoelen zijn gecertificeerd door de toonaangevende 
Duitse vereniging van rugdeskundigen AGR (“Aktion Gesunder Rücken e. V.”) die normen opstelt voor ergonomisch, rugvriendelijk design. 5 Optie voor Online Edition, Business+ en Innovation.HET HOOGSTE COMFORT IN ZIJN KLASSE 

1.  “Wellness” bestuurdersstoel met AGR-
certificering.4 Uniek in dit segment.  
Met lederen bekleding, elektrisch 
verstelbaar en voorzien van massage-, 
ventilatie- en geheugenfunctie. Het 
toppunt van comfort.

2.  Elektrisch bedienbaar zonnedak.5 Dit 
gemakkelijk te bedienen schuif/kanteldak 
laat je met een druk op de knop genieten 
van precies zoveel frisse lucht als je wilt. 

3.  Regelbare AirWellness geur-diffuser.3 
Kies uit drie verfrissende geuren:  
Energizing Dark Wood, Balancing Green 
Tea of Purifying Essence. 
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Heel Handig!

astra sports tourer

als je met je handen vol staat, schiet de astra sports tourer 
te hulp. Je hoeft alleen even met je voet onder de achter-
bumper te bewegen om de intelligente, elektrisch bedien-
bare achterklep1 te openen of te sluiten. Daarnaast kun  
je hem ook bedienen met de knoppen op de achterklep, 
in het bestuurdersportier en op de sleutel. alweer een 
staaltje van geavanceerde technologie die het leven een 
stuk gemakkelijker maakt!

Meer weten over de innovatieve technologie van de  
astra sports tourer? Kijk op www.opel.nl/astra

1standaard op Innovation.
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intellilink.
VERZEKERD VAN
De BeSte COnneCtieS.

Smartphone of tablet, Android of iOS – de slimme Intelli Link 
infotainmentsystemen van Opel1 zorgen voor naadloze 
integratie van vrijwel al je mobiele apparaten.2

Nog mooier: met Apple CarPlay™ wordt het scherm van 
je smartphone weergegeven op het grote touch screen 
van je infotainmentsysteem, zodat je alle functies nóg 
gemakkelijker en veiliger kunt gebruiken.3

1  R 4.0 IntelliLink is standaard in de Online Edition en Innovation;  
Navi 900 IntelliLink is standaard in de Business+.

2  De compatibiliteit en beschikbaarheid van bepaalde functies  
zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het  
besturings systeem.

3  Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Apple en  
iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in  
de Verenigde Staten en andere landen. 

BAANBREKENDE INFOTAINMENTSYSTEMEN
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INTELLIGENT  
INFOTAINMENT.

De belangrijkste kenmerken van R 300 BT:  

▪  Standaard in de Astra Selection
▪  AM/FM-radio met uitstekende geluidskwaliteit
▪  Bluetooth® met audio-streaming en USB-aansluiting
▪  Stuurwielbediening
▪  LCD-scherm met 3 regels
▪  4 luidsprekers

1.  R 4.0 IntelliLink met 7-inch touchscreen. Dit nieuwe systeem biedt talloze 
functies om het je onderweg gemakkelijk te maken, zoals stemherkenning  
en weergave van diverse smartphone-functies en apps op het touchscreen.1 

▪  Standaard in de Online Edition en Innovation  
▪  AM/FM-radio en digitale radio DAB+
▪  7-inch kleuren-touchscreen 
▪  Geschikt voor Apple CarPlay™ 2

▪  Bluetooth® en USB-aansluiting
▪  Handsfree bellen en aansluiting van telefoon via USB

BAANBrEkENDE INFOTAINMENTSySTEMEN
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1 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem. 
2  Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 
3  Standaard in de Business+, optie voor de Online Edition en Innovation.
4  Niet beschikbaar in combinatie met de 1.0 Turbo Easytronic® 3.0 Start/Stop motor.

2.  Navi 900 IntelliLink met 8-inch kleuren-touchscreen. Geavanceerd navigatiesysteem  
met een kleuren-infodisplay in het instrumentenpaneel.3

▪  Alle functies van R 4.0 IntelliLink
▪  Geïntegreerd navigatiesysteem
▪  Spraakgestuurde functies met voice-control
▪  Kleurendisplay in het instrumentenpaneel integreert audio, telefoon en navigatie4

▪  Sharkfin-antenne
▪  Optionele CD-speler

Kijk voor alle functies van de infotainmentsystemen op www.opel.nl/astra
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Opel OnStar geeft je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar een uniek gevoel van 
veiligheid. Deze geavanceerde dienstverlening is vrijwel overal in Europa met 
één druk op de knop beschikbaar.1

En het allermooiste: het is de eerste 12 maanden gratis! Zelfs de Wi-Fi 
Hotspot kun je 3 maanden lang gratis uitproberen.2

Autorijden is revolutionair veranderd.

Uw persoonlijke
online & service-assistent.

1De Opel OnStar diensten zijn alleen beschikbaar na activering van je account en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en de dekking van het mobiele netwerk. Na afloop van de gratis proefperiode dient een abonnement te worden 
afgesloten om gebruik te blijven maken van Opel OnStar. Kijk op www.opel-onstar.nl voor meer informatie over beschikbaarheid, dekking en kosten, of vraag ernaar bij je Opel dealer. Het gebruik van Opel OnStar is onderworpen aan 
algemene voorwaarden. 2 De gratis proefperiode voor de Wi-Fi Hotspot eindigt na 3 maanden, of eerder wanneer de maximale dataruimte van 3 GB gebruikt is. 3 Voor deze dienst is een geïntegreerd Opel navigatiesysteem vereist. 
4 Bij gebeurtenissen als een aanrijding of als je auto gestolen is.

OpEl ONStar
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Jij bepaalt zelf wat Opel OnStar wel en niet kan doen!

• Zodra je je bij Opel OnStar hebt aangemeld en je  
account hebt geactiveerd, heb je toegang tot alle Opel 
OnStar diensten. Voor je veiligheid wordt je bij sommige 
diensten gevraagd om je PIN-code te geven.

• Je kunt op elk moment besluiten om de locatie van je auto 
af te schermen door de Privacy-knop ca. 5 seconden  
ingedrukt te houden. Verander je van gedachten, druk 
dan nogmaals ca. 5 seconden op de Privacy-knop om  
je locatie weer met Opel OnStar te delen. Alleen in een 
noodsituatie4 zal Opel OnStar deze voorkeur negeren.

• Opel OnStar zal je gegevens nooit verkopen. Jouw infor-
matie wordt uitsluitend verstrekt aan Opel OnStar, aan 
bedrijven die aan General Motors verbonden zijn, door 
jou geselecteerde Opel dealers, retailers en bedrijven 
die namens Opel OnStar werken en eventueel door jou 
gekozen andere dienstverleners.

WAT KAN OPEL ONSTAR
VOOR JE DOEN?
Automatic Crash Response. Als je bij een ongeval betrokken raakt, maken de sensoren 
in de auto automatisch contact met de Opel OnStar adviseur, die direct toegang heeft 
tot de gegevens van je auto. De adviseur beoordeelt de situatie en stuurt, indien nodig, 
de hulpdiensten naar de juiste GPS-coördinaten.1

24-uurs Noodoproep Dienst en Pechhulp. Bij een medisch noodgeval of pech onderweg 
maak je met één druk op de knop contact met de Opel OnStar adviseur. De adviseur 
stuurt direct de juiste hulpteams naar je locatie.1

Wi-Fi Hotspot. Via de extra krachtige Opel OnStar dakantenne beschik je over een 
stabiele en snelle internetverbinding, die tot 7 apparaten kan ondersteunen.1

Smartphone-app. Met één druk op de knop op afstand de deuren vergrendelen of 
ontgrendelen, de resterende levensduur van de olie controleren, de claxon bedienen 
en je lichten laten knipperen, zodat je je auto des te sneller kunt terugvinden.1

Hulp bij gestolen voertuig. Bel bij diefstal van je auto de Opel OnStar adviseur en geef 
het dossiernummer dat je van de politie hebt gekregen door. De adviseur geeft de 
locatie van je auto dan door aan de politie.1

Voertuigdiagnose. Je kunt Opel OnStar op elk moment vragen om de belangrijkste 
systemen van je auto te controleren, zoals de motor, versnellingsbak, uitstoot of airbags. 
Tevens kan Opel OnStar je elke maand een e-mail sturen met deze diagnose.1

Bestemming downloaden. Op zoek naar de beste route, een restaurant, tankstation 
of andere bestemming? Je hoeft alleen op de Service-knop te drukken! De adviseur 
kan je de gewenste informatie geven en stuurt de locatie automatisch naar je Opel 
navigatiesysteem.1,3

OPEL ONSTAR

JOUW privacy.      
JOUW BESLISSING.
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HOE KRIJG IK 
OPEL ONSTAR?
Opel OnStar is standaard in elke nieuwe Opel Astra 
Online Edition, Business+ en Innovation.

Zo profiteer je van alle voordelen van Opel OnStar:

1.   Vraag bij het bestellen van je nieuwe Opel Astra direct 
Opel OnStar aan.

2.   Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om je Opel 
OnStar account te activeren.

3.   Rond je registratie online af en stel je persoonlijke  
voorkeuren in.

4.   Opel OnStar is nu klaar voor gebruik!

Na de gratis kennismaking van 12 maanden kun je je 
abonnement op Opel OnStar verlengen. Hiervoor worden 
kosten in rekening gebracht.

Voor de Wi-Fi Hotspot dien je na afloop van de gratis 
proefperiode1 databundels te kopen bij de netwerk-
aanbieder. Kijk voor meer informatie over tarieven op  
www.opel-onstar.nl

1 De gratis proefperiode voor de Wi-Fi Hotspot eindigt na 3 maanden, of eerder wanneer de maximale dataruimte van  
3 GB gebruikt is.

OPEL ONStAR
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myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel, 
waar je alles vindt dat met je Opel te maken heeft – van  
je Opel OnStar account tot het maken van een afspraak 
voor onderhoud, de gegevens van je auto en persoonlijke 
aanbiedingen.

▪  Alles over je Opel online – werkplaatsafspraak, voertuig
gegevens en digitaal onderhoudsboekje

▪  Toegang tot je Opel OnStar diensten – voertuigdiagnose,  
je account beheren en meer

▪  Nieuws en exclusieve aanbiedingen – speciaal gericht  
op jou en je Opel

▪  Dealer zoeken – overal en altijd de dichtstbijzijnde Opel 
dealer vinden

Heb je je bij Opel OnStar aangemeld, dan heb je auto
matisch toegang tot myOpel. Maak je geen gebruik van 
Opel OnStar, dan kan je je eenvoudig voor myOpel  
aanmelden via www.myOpel.nl. Je Opel dealer kan je 
hierbij helpen.

Om ook op je smartphone eenvoudig toegang te hebben 
tot myOpel kun je de myOpel app downloaden uit de 
Google Play Store of via iTunes.

Volg je nieuwe auto op de voet!
Als lid van myOpel heb je bovendien exclusief de mogelijk
heid om je nieuwe Astra tijdens het productieproces stap 
voor stap te volgen. Vanaf het moment dat je auto besteld is 
bij de fabriek tot aan de aflevering bij je Opel dealer word 
je regelmatig via berichten op de hoogte gehouden. Zo kun 
je met nog meer plezier uitkijken naar je nieuwe Opel.

PROFITEER VAN ALLE  
EXTRA’S VAN MYOPEL.

OPEL ONSTAR EN MyOPEL
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OP ALLE GEBIEDEN 
MEER DAN VERWACHT.

De Astra is leverbaar in vier uitrustingsniveaus, van de zeer 
compleet uitgeruste Selection tot de ongekende luxe van de 
Innovation. Welke uitvoering je ook kiest, je bent verzekerd 
van een stijlvol design en geavanceerde functies die in deze 
klasse nooit eerder te vinden waren.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld. Ga voor meer informatie over de uitrusting naar www.opel.nl/astra

Standaard in elke Astra:

▪  Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP),  
Antiblokkeersysteem (ABS) en Hill Start Assist

▪  Zes airbags, inclusief gordijnairbags voor en achter
▪  Bandenspanning-controlesysteem
▪  Hoofdsteunen op alle zitplaatsen
▪  In delen (60/40) neerklapbare achterbank
▪  ISOFIX-bevestigingspunten voor 2 kinderzitjes achterin
▪  LED-dagrijverlichting
▪  Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

De Astra heeft, afhankelijk van het uitrustingsniveau, nog veel meer te bieden. 
Klap de pagina hiernaast open om te ontdekken wat de Business+ en de 
Innovation in petto hebben.



ÉÉN AUTO. VIER  
KARAKTERS.



1. 2. 1. 2. 3.
51

Selection
in aanvulling op de hiernaast genoemde uitrusting biedt  
de Selection standaard onder meer:

▪ Airconditioning
▪ elektrisch bedienbare ramen vóór
▪ 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel
▪ 4-voudig verstelbare passagiersstoel

1. Zwarte grillestrip.
2. 16-inch stalen velgen.

online edition
de online edition is gemaakt om je perfecte digitale mobiliteit te bieden. 
Bovenop de uitrusting van de Selection biedt hij standaard: 

▪ R 4.0 intellilink infotainmentsysteem (zie blz. 42)
▪ digitale radio dAB+
▪ Parkeersensoren voor en achter
▪ lederen stuurwiel
▪ Verstelbare middenarmsteun vóór
▪ Boordcomputer 
▪ cruise-control met snelheidsbegrenzer en stuurwielbediening 
▪ elektrisch bedienbare ramen voor en achter

1. Chromen grillestrip.
2. 16-inch stalen “Structure”-velgen.
3. Opel OnStar met 4G Wi-Fi voor 7 apparaten.

OPEL
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BUSINESS+
De Business+ sluit perfect aan bij de wensen van de zakelijke rijder.  
Bovenop de uitrusting van de Online Edition biedt de Business+ onder meer:

▪ Navi 900 IntelliLink met 8-inch touchscreen
▪ Chromen sierlijst langs de daklijn  
▪ Zilverkleurige dakrails (Sports Tourer)

1. Zwarte B-stijlen en chromen sierlijst langs de daklijn.
2. Mistlampen vóór.

INNOvaTION
Kies je voor de Innovation, dan ben je verzekerd van het hoogste niveau  
van luxe en comfort. Bovenop de uitrusting van de Online Edition biedt  
de Innovation standaard onder meer: 

▪ Opel Eye camerasysteem met innovatieve veiligheidsfuncties
▪ “Open & Start” keyless start
▪ Luxe bekleding met Morrocana zijkanten
▪ Electronic Climate Control met twee zones
▪ Elektrische handrem met armsteun
▪ Elektrisch inklapbare buitenspiegels

1. Zwarte B-stijlen en chromen sierlijst langs de daklijn.
2. Mistlampen vóór.
3. Instaplijsten met “Opel” opschrift.
4. 16-inch lichtmetalen velgen, 10-spaaks.



1. 

2. 

4. 

3. 

SELECTION.

UITSTEKEND
UITGERUST.
Een geweldige uitrusting voor een betaalbare prijs?  
Achter het stuur van de Astra Selection merk je meteen  
dat dit geen sprookje is.

1. LED-dagrijverlichting.
2. Airconditioning.
3. Elektrisch bedienbare ramen vóór. 
4.  Elektrisch verstelbare en verwarmbare  

buitenspiegels.

▪ 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel
▪ 4-voudig verstelbare passagiersstoel  
▪ In ongelijke delen (60/40) neerklapbare achterbank
▪ Zwarte grillestrip 
▪ 16-inch stalen velgen

UITrUSTINgSNIvEAUS52 Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld. Kijk voor de volledige uitrusting op www.opel.nl/astra
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ONLINE EDITION.  

PERFECT 
VERBONDEN.
De Astra Online Edition zit boordevol innovatieve systemen die  
helemaal afgestemd zijn op je digitale leven, zodat je onderweg  
niets hoeft te missen. Zijn comfort geeft je bovendien het gevoel  
in een auto van een hogere klasse te rijden.

1. R 4.0 IntelliLink infotainment-systeem (zie blz. 42) met digitale radio DAB+.
2. Opel OnStar met 4G Wi-Fi voor 7 apparaten.
3. Chromen grillestrip.

▪ Parkeersensoren voor en achter
▪ 3-spaaks lederen stuurwiel
▪ Cruise-control met snelheidsbegrenzer en stuurwielbediening
▪ Boordcomputer
▪ Licht- en regensensoren
▪ Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
▪ Automatisch dimmende binnenspiegel
▪ 16-inch stalen “Structure”-velgen
▪ Plus de uitgebreide standaarduitrusting op blz. 50

UiTRUSTingSnivEAUS

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.  
Kijk voor meer informatie over de uitrusting op www.opel.nl/astra
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BUSINESS+. 

100% ZAKELIJK 
COMFORT.
Wie zakelijk veel kilometers maakt, stelt extra hoge eisen aan comfort 
en gemak. De royale uitrusting van de Astra Business+ is daar helemaal 
op afgestemd, zodat je ook na een lange werkdag uitgerust thuiskomt. 

1. Navi 900 IntelliLink met 8-inch kleuren-touchscreen.
2. Chromen sierlijst langs de daklijn.
3. Mistlampen vóór.
4. Opel OnStar: je persoonlijke online en service-assistent.
5. 16-inch stalen “Structure”-velgen.

▪ Airconditioning
▪ Cruise-control met snelheidsbegrenzer
▪ Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
▪ Verstelbare middenarmsteun voor
▪ Parkeersensoren voor en achter
▪ LED-dagrijverlichting
▪ Digitale radio DAB+

UItrUstIngsnIVEAUs Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld. Kijk voor de volledige uitrusting  op www.opel.nl/astra
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InnovatIon. 

HET BESTE VAN 
HEt BEStE.
Opel OnStar, Opel Eye, “Open & Start” keyless start en Electronic 
Climate Control: wat je ook bedenkt, de Astra Innovation heeft het!

1. Opel OnStar: je persoonlijke online- en service-assistent. 
2. Elektrische handrem en armsteun met opbergvak.
3. Opel Eye camerasysteem met innovatieve veiligheidsfuncties.
4. 16-inch lichtmetalen velgen, 10-spaaks.

▪ “Open & Start” keyless start
▪ Lederen stuurwiel
▪ Mistlampen vóór
▪ Electronic Climate Control met twee zones
▪ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
▪ 6-voudig verstelbare passagiersstoel
▪ Zwarte B-stijlen en chromen sierlijst langs de daklijn
▪ Luxe bekleding in stof/Morrocana-combinatie
▪ Elektrisch bedienbare handsfree achterklep op Sports Tourer

UITrUSTINgSNIVEAUSOp de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld. Kijk voor de volledige uitrusting op www.opel.nl/astra
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EXTRA pit.
Geef je Astra de sportieve uitstraling van een echt OpC-model!  
Het OpC Line Sportpakket1 is ontworpen door de specialisten  
van het Opel performance Center en dus perfect afgestemd op  
het design van je Astra.

Effect verzekerd. Met een spoiler voor de voor- en achterbumper  
en side skirts maakt het OpC Line Sportpakket meteen duidelijk  
waar je ambities liggen.

OpC LiNE SpORtpAKKEt

1Optioneel op Astra 5-deurs innovation.





64

GOED  
GEKOZEN.
Sprekende kleuren laten het schitterende design van de 
Astra 5-deurs en Sports Tourer uitstekend tot zijn recht 
komen. Moeilijk om te kiezen? Volg gewoon je gevoel!

CARROSSERIEKLEUREN
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ALLEMAAL 
ASTRA.
Wil je de Astra in één of meer kleuren bewonderen? Volg  
de link onderaan deze pagina en ontdek welke kleur jij het 
mooiste vindt.

Kies je kleur op www.opel.nl/astraCARROSSERIEKLEUREN

BASIS/BRILJANT

Summit White

Royal Blue

Absolute Red
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mEtALLIC/PAREL-EFFECt

Sovereign Silver Magnetic Silver Soft Bronze

Granite Grey Mineral Black Dark Caramel

Cosmic Grey Deep Sky Blue Emerald Green
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68 Bekleding en interieur
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hier zit je  
GeGArANDeerD GOeD.

Welke bekleding je ook kiest, het interieur van de Astra is tot 
in de puntjes verzorgd. 

1 Optie. 2  Leder-look.

Meer details over het interieur vind je op www.opel.nl/astra

1.  Selection, Online Edition en Business+. Middengedeelte: bekledingsstof 
Talino, Jet Black. Zijkanten: bekledingsstof Atlantis, Jet Black. Interieur-
afwerking: Antelao Sand, met details in Silver.

2.  Online Edition, Business+ en Innovation.1 Ergonomische comfortstoelen 
met AGR-certificering. Middengedeelte: bekledingsstof Formula, Jet Black. 
Zijkanten: bekledingsstof Atlantis, Jet Black. Interieurafwerking: Online 
Edition en Business+ Antelao Sand, Innovation  Piano Black, met details  
in Satin Chrome.

3.  Innovation. Middengedeelte: bekledingsstof Athena, Jet Black.  
Zijkanten: Morrocana2, Jet Black. Interieurafwerking: Piano Black, met 
details in Satin Chrome.

4.  Innovation. Middengedeelte: bekledingsstof Athena, Cinder Grey.  
Zijkanten: Morrocana2, Jet Black. Interieurafwerking: Coronado Brown,  
met details in Satin Chrome.

5.  Innovation.1 Ergonomische comfortstoelen met AGR-certificering.  
Middengedeelte: leder, Jet Black. Zijkanten: Morrocana2, Jet Black.  
Interieurafwerking: Piano Black, met details in Satin Chrome.

BEkLEdInG En InTERIEuR
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HELEMAAL 
JOUW STIJL.
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Elegant, dynamisch, opvallend … Kies de velgen die bij je passen, om je Astra 
jouw persoonlijke uitstraling te geven.

1.  16-inch stalen velgen. Flush wieldop. 
Bandenmaat 205/55 R 16 (RRY). 
Standaard op Selection.

2.  16-inch stalen velgen. “Structure”. 
Bandenmaat 205/55 R 16 (PWN). 
Standaard op Online Edition en 
Business+.

3.  16-inch lichtmetalen velgen. 
Banden maat 205/55 R 16 (RT0). 
Standaard op Innovation.

4.  16-inch lichtmetalen velgen. 
Banden maat 205/55 R 16 (QO3). 
Optie op Online Edition, Business+ 
en Innovation. 

5.  17-inch lichtmetalen velgen. 
Banden maat 225/45 R 17 (RM5). 
Optie op Innovation.

6.  17-inch lichtmetalen velgen. 
Banden maat 225/45 R 17 (RM6). 
Optie op Online Edition, Business+ 
en Innovation.

7.  17-inch lichtmetalen velgen. 
Banden maat 225/45 R 17 (SBO). 
Optie op Online Edition, Business+ 
en Innovation. 

8.  18-inch lichtmetalen velgen. 
Banden maat 225/40 R 18 (5PB). 
Optie op Innovation. 

9.    18-inch lichtmetalen velgen.  
Bi-color. Bandenmaat 225/40 R 18 
(5PC). Optie op Innovation (foto op 
linkerpagina).

Bekijk alle velgen op www.opel.nl/astra

VElgEN EN BANdEN
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WENSEN GAAN
IN VERVULLING.

Er is maar één ding dat net zo leuk is als een nieuwe auto kiezen 
die alles precies zo doet als jij het wilt: opties en accessoires 
uitzoeken om hem nóg beter bij jouw persoonlijke leven te laten 
aansluiten.

1.  FlexConnect-systeem. Een veelzijdig systeem met een basis
houder die je aan één van de hoofdsteunen van de voorstoelen 
bevestigt. Aan de basishouder bevestig je vervolgens in een 
handomdraai bijvoorbeeld een tablethouder, of een haak voor 
een boodschappentas, een kledinghanger of een uitklaptafeltje 
met bekerhouder. 

2.  Allesdrager met Thule accessoires. De ideale basis voor grote 
dakkoffers, een fietsendrager of een ski of surfplankrek.

3.  Omkeerbare bak voor de bagageruimte. Antislip en antivuil, 
zodat je bagageruimte schoon blijft, wat je ook meeneemt.  
Wil je liever een zachtere ondergrond, dan draai je hem  
gewoon om.

4.  Instaplijsten met “Opel” opschrift en dorpelverlichting.  
Beschermen de lak en zorgen voor een extra luxe gevoel bij  
het instappen. 

5.  Universele smartphone-houder. Wordt aan het PowerFlex 
systeem bevestigd. Bijzonder handig, omdat je telefoon zo niet 
alleen uitstekend in het zicht is, maar onderweg ook wordt 
opgeladen. Aan hetzelfde modulaire PowerFlexsysteem kun  
je de AirWellness geurdiffuser bevestigen (zie blz. 36).

AccEssoirEs
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73Bekijk het grote aanbod van accessoires voor de Astra op www.opel.nl/accessoires Accessoires
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de cijfers
spreken voor zich.

De Astra levert op heel wat gebieden baanbrekende 
prestaties. De geavanceerde motoren leveren daaraan 
een belangrijke bijdrage.

Motoren, versnellingsbAkken  
en bAnDenlAbel

Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Je opel dealer geeft je graag de meest  
recente informatie. Alle cijfers verwijzen naar het eU-basismodel met standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en Co2-uitstoot werden opgemeten volgens de richtlijnen r (eU) 715/2007 en r (eU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk 
van toepassing zijn), waarbij is uitgegaan van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het verbruik en de Co2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. De gegevens 
over het brandstofverbruik en de Co2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen de verschillende varianten mogelijk te maken, maar 
kunnen afwijken van het reële brandstofverbruik tijdens dagelijks gebruik, dat sterk afhankelijk is van de rijstijl en de omstandigheden. extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het leeggewicht en in sommige gevallen ook de toelaatbare 
asbelasting en het toelaatbare totaalgewicht van de auto toenemen en dat de toelaatbare aanhangerlast afneemt. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een bestuurders-
gewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.

▪  soepele motoren die optimaal afgestemd zijn op het lichte chassis 
van de Astra

▪  Met een gemiddelde Co2-uitstoot van 102–105 g/km levert de 1.0 turbo 
benzinemotor ook voor het milieu voorbeeldige prestaties

▪  De 1.6 turbo start/stop motor biedt een sportief vermogen van  
147 kW (200 pk)

eU-bandenlabel

bAnDenMAAt 205/55 r 16 225/45 r 17 225/40 r 18

brandstof-efficiëntieklasse C–b C e

klasse grip op nat wegdek C–A b–A b

rolgeluid-emissiewaarde (db) 71–70 71 70

geluidsklasse
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verbruik en uitstoot

Motoren 1.0 turbo  
start-stop

77 kW (105 pk)

1.4 turbo  
start/stop 

110 kW (150 pk)

1.6 turbo 
start/stop

147 kW (200 pk)

versnellingsbak Mt-5 Mta-5 Mt-6 at-6 Mt-6 at-6

Uitstootnorm euro 6 euro 6 euro 6

de hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers gelden in combinatie met de standaard velgen en banden. de cijfers bij gebruik van andere velgen en banden kunnen hiervan afwijken.

brandstof benzine benzine benzine

brandstofverbruik in l/100 km1

in de stad 5,5–5,4 5,8–5,7 6,3–6,2 7,3–7,1 8,0–7,9 7,9–7,6

buiten de stad 4,0–3,9 3,9–3,7 4,3–4,2 4,5–4,4 5,1–4,9 5,2–5,0

gemiddeld 4,6–4,4 4,6–4,4 5,1–4,9 5,6–5,4 6,2–6,0 6,1–6,0

gemiddelde Co2-uitstoot in g/km1 105–102 105–102 117–114 128–124 142–138 142–138

Motoren 1.6 Cdti 
start/stop

81 kW (110 pk)

1.6 Cdti 
start/stop

100 kW (136 pk)

1.6 Cdti
100 kW (136 pk)2

1.6 biturbo
start/stop

118 kW (160 pk)

versnellingsbak Mt-6 Mt-6 at-6 Mt-6

Uitstootnorm euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

de hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers gelden in combinatie met de standaard velgen en banden. de cijfers bij gebruik van andere velgen en banden kunnen hiervan afwijken.

brandstof diesel diesel diesel diesel

brandstofverbruik in l/100 km1

in de stad 3,9–3,8 4,7–4,4 5,8–5,5 5,1–5,0

buiten de stad 3,2–3,1 3,5–3,4 3,9–3,7 3,6–3,4

gemiddeld 3,5–3,3 3,9–3,8 4,6–4,4 4,1–4,0

gemiddelde Co2-uitstoot in g/km1 92–88 104–99 122–115 109–106

Mt-5/-6 = 5-/6-versnellingsbak, handgeschakeld; Mta-5 = 5-traps easytronic® 3.0 versnellingsbak; at-6 = 6-traps automaat
1 volgens de richtlijnen r (eU) 715/2007 en r (eU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).     2 leverbaar tot maart 2017. 
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SHOWTIME.

Ervaar hEt zElf!

Op papier krijg je natuurlijk maar een globale indruk van wat 
de astra je te bieden heeft. Ben je enthousiast geworden en 
nieuwsgierig naar de praktijk? Maak dan snel een afspraak 
voor een proefrit bij de Opel dealer en bereid je voor op een 
spectaculaire ervaring!

Kijk voor een Opel dealer bij jou in de buurt op  
www.opel.nl
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REDENEN OM 
ENTHOUSIAST  
TE ZIJN.

1.  Energieke motoren
2.  Schitterend design
3.  Baanbrekende IntelliLux LED® Matrix-verlichting  
4.  Hoogwaardig interieur met uniek comfort
 5.  Revolutionair Opel OnStar systeem
6.  Geavanceerde (pro-)actieve assistentie- 

systemen

Ga voor meer informatie naar www.opel.nl/astra6
ERvaaR HEt zELf!
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V., Breda. 
Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatstbekende gegevens op het moment van 
het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig  
te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot 
aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vind je op www.opel.nl. Je Opel dealer zal je graag nader informeren. Opel Financial Services is een handelsnaam 
van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij je Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services 
(076-5448932). General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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