Combo

DE FEITEN SPREKEN
VOOR DE COMBO.
De Combo biedt alles wat u van een veelzijdige, compacte
bestelwagen verwacht: hij is efficiënt, flexibel, betrouwbaar en
voorzien van innovatieve technologie. Hij neemt moeiteloos
tot een ton aan lading mee en is beschikbaar met standaard
of extra lange wielbasis.
1.	Efficiënte motoren. De moderne motoren van de
Combo vallen op door hun lage brandstofverbruik en
lage CO2 -uitstoot.
2.	Van alle gemakken voorzien. Een 8-duims kleurentouchscreen1, verwarmbare zetels1, een verwarmbaar
lederen stuurwiel1 en een hoge zitpositie maken elke
rit comfortabel.
3.	
Alles op zijn plaats. Tot 15 opbergvakken helpen u om
het interieur opgeruimd te houden.
4.	Grote capaciteit. Dankzij de praktische scheidings
wand met doorlaadklep1 biedt de Combo maximaal
4,4 m3 laadruimte2, die via de schuifdeuren en de wijd
openslaande achterdeuren uitstekend toegankelijk is.

Met dat alles staat de Combo aan de top van zijn klasse.
Zijn hoogwaardige, praktische interieur, moderne motoren
en geavanceerde assistentiesystemen staan garant voor
lage gebruikskosten en een hoge productiviteit.

5.	
Geavanceerde assistentie. De Combo biedt maar
liefst 13 systemen om het rijden minder inspannend
te maken, zoals flankbewaking, Surround Rear Vision,
Automatic Cruise Control, waarschuwing bij over
belading en een achteruitrijcamera.1
6.	Berekend op zware vrachten. Met een maximaal
laadvermogen tot 1.000 kg1,3 kan de Combo uitstekend
overweg met zwaardere transporten.
7.	Veiligheid voor alles. De bestuurder van de Combo
wordt ondersteund door innovatieve veiligheidssyste
men, zoals rijstrookassistent4, een sensor voor het
vermijden en matigen van aanrijdingen4 en vermoeid
heidsherkenning4.

Optie. 2Maximale laadruimte van de Combo XL met lange wielbasis, bij gebruik van de scheidingswand met doorlaadklep; de maximale laadruimte
van de Combo met standaard wielbasis bedraagt 3,8 m3. 3Maximaal laadvermogen van 1.000 kg voor de Combo en 950 kg voor de Combo met
lange wielbasis. Het maximale laadvermogen is inclusief het gewicht van de bestuurder. 4 Standaard in Dynamic, optie voor Edition.
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OP ELKE TAAK
VOORBEREID.
1.	Enorme laadruimte. De Combo biedt alles om uw vracht
moeiteloos van A naar B te vervoeren. Een lage laaddrempel, uitstekende toegang én een groot volume1 van
maximaal 3,8 tot 4,4 m3, met standaard 180° openslaande
achterdeuren of een optionele achterklep.
2.	Praktische multifunctionele passagiersbank2
	
A . Normaal: de bank biedt comfortabel plaats aan twee
passagiers.
	
B. Zitting opgeklapt: de buitenste zitplaats kan eenvoudig
omhoog worden geklapt, zodat op de vloer ruimte ontstaat
voor bijvoorbeeld kwetsbare pakketten.

	C. Tafeltje: de middelste zitplaats kan omlaag worden
geklapt tot een handig tafeltje, zodat u uw Combo als
mobiel kantoor kunt gebruiken.
	D. Rugleuning neergeklapt: wanneer de rugleuning van de
buitenste plaats wordt neergeklapt, kan de doorlaadklep
in de scheidingswand worden geopend, zodat u extra
lange voorwerpen in de wagen kunt vervoeren.

A

B

C

D
De maximale inhoud
van de laadruimte, met
gebruik van de doorlaadklep, bedraagt
3,8 m3 voor de Combo
met standaard wielbasis en 4,4 m3 voor de
Combo XL met lange
wielbasis.
2
Optie.
1 
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Helemaal afgestemd
op uw bedrijf.
1.	Combo XL voor wie veel moet vervoeren. De Combo XL
biedt met zijn lange wielbasis nóg meer ruimte voor
alle transporten van uw bedrijf. Een totale laadlengte van
3.440 mm en maximaal 4,4 m3 laadruimte: dat opent een
zee van mogelijkheden!
Achterklep.1 In plaats van de standaard 180° openslaande
2.	
achterdeuren is de Combo ook leverbaar met een achterklep. Handig als u regelmatig moet laden en lossen in
smalle straten, met als extra voordeel dat de achterklep
u en uw lading bij nat weer droog houdt.

2

3.	Waarschuwing bij overbelading. 2 Indicatielampjes in
de laadruimte geven aan wanneer de wagen overbelast
dreigt te raken of wanneer het maximale laadvermogen
overschreden is.
4.	Doorlaadklep. 2 De eenvoudig te openen klep in de
scheidingswand maakt het mogelijk lading met een lengte
tot 3.440 mm3, zoals buizen of een ladder, in de wagen te
vervoeren.

3

Enkel beschikbaar
voor de Combo met
standaard wielbasis.
2
Optie.
3 
Laadlengte van de
Combo XL met lange
wielbasis; de maximale laadlengte van
de Combo met
standaard wielbasis
bedraagt 3.090 mm.
1 
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Op de foto hiernaast
is naast de Combo XL
(links) ook de Combo
Dubbele Cabine (rechts)
afgebeeld, die in België
en het Groothertogdom
Luxemburg nog niet
beschikbaar is.
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VOLOP COMFORT
IN HET INTERIEUR.
1.	Praktisch ingericht, met luxe details. De bestuurdersplaats van de Combo is overzichtelijk ingedeeld, met alles
wat u onderweg nodig hebt binnen handbereik. Het grote
8-duims touchscreen1 en handige extra’s, zoals draadloos
opladen1, maken elke werkdag ontspannen.
2.	Opgeruimd en overzichtelijk. Een groot aantal goed
bereikbare opbergvakken maken het gemakkelijk om alles
wat u nodig hebt netjes op te bergen.
3.	Warm welkom bij koud weer. Verwarmbare zetels1 en een
verwarmbaar lederen stuurwiel1 bieden extra comfort.

4.	Multimedia Navi Pro: een veelzijdig, gebruiksvriendelijk
navigatiesysteem, met een 8-duims touchscreen, 3Dkaartweergave, spraakgestuurde functies en toegang tot
Apple CarPlay™ en Android Auto™.1,2
5.	OPELCONNECT1,3
Een reeks geavanceerde diensten die u ondersteuning
bieden, u informeren en uw veiligheid vergroten.
• Geruststellende gevoel: eCall Noodoproep, bCall
Pechhulp-oproep en status- en voertuiginformatie.
• Gemak: bedien de deuren, claxon en lichten met uw
smartphone.
• Slimmer rijden: rijd ontspannen en efficiënt, dankzij
Live Navigatie en rit- en routemanagement.

2

3

4
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Interieur

5

1
Optie. 2 De compatibiliteit en beschikbaarheid van bepaalde
functies zijn afhankelijk
van het type toestel en
het besturingssysteem.
Zie voor belangrijke
informatie over Apple
CarPlayTM en Android
AutoTM de achterpagina.
3
De diensten van OpelConnect zijn afhankelijk van de dekking en
de beschikbaarheid van
het mobiele netwerk en
kunnen van land tot
land en per voertuig
verschillen. Voor deze
diensten is mogelijk
een (betaald) abonnement vereist.
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VEILIGHEID GAAT
VOOR ALLES.
1.	
Automatische noodrem-hulp met voetgangers
herkenning1 waarschuwt u voor andere voertuigen en
voetgangers die voor de wagen opduiken. Als u niet
snel genoeg reageert, remt de Combo automatisch af.
2.	Surround Rear Vision. 2 Dit camerasysteem toont het
beeld van twee camera’s (bovenaan de achterkant van
de Combo en bij de linker buitenspiegel) op het 5-duims
scherm dat de binnenspiegel vervangt. Kies tussen
3 weergaves: rechter zijkant, het gebied achter de wagen
en hulp bij achteruit rijden.
3.	Head-up display. 2 De belangrijkste rij-informatie wordt
op het display recht voor u getoond, zodat u uw ogen
veilig op de weg kunt houden.

4.	Achteruitrijcamera. 2 Het gebied achter uw wagen wordt
helder weergegeven op het 8-duims infotainmentscherm.
Dat maakt het een stuk gemakkelijker om bij het parkeren
en achteruit manoeuvreren obstakels te ontwijken.
5.	Automatic Cruise Control. 2 Bij een snelheid tussen 30 en
160 km/u handhaaft dit assistentiesysteem een constante
snelheid en een veilige afstand tot de wagen voor u, door
automatisch te versnellen en af te remmen.
6.	Flankbewaking. 2 Wanneer u bij lage snelheid aan het
stuurwiel draait, bewaken sensoren de zijkant van de
wagen. Ze waarschuwen u voor obstakels en andere
weggebruikers met een geluidssignaal en een symbool
op het display.

2

3
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Standaard in Dynamic,
optie voor Edition. Zie
voor meer informatie
de achterpagina.
2
Optie.
1 
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Innovaties
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Uitrustingsniveaus.
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comfort

Edition

Dynamic

Belangrijkste kenmerken:
1. Stoffen bekleding, Mistral Grey
2.	Verwarmbare, elektrisch verstelbare
buitenspiegels
3. Radio incl. Bluetooth® en USB-poort

Standaard bovenop de uitrusting van de Comfort:
1. Schuifdeur aan de rechterkant
2.	6 -voudig verstelbare bestuurderszetel met
manueel verstelbare lendensteun
3. LED-dagrijverlichting

» Volledige scheidingswand zonder raam
» Hill Start Assist
» Twee asymmetrische deuren achteraan
» Centrale deurvergrendeling
» Elektrisch bedienbare ramen

» Opberglade onder de bestuurderszetel
» Buitenspiegels in koetswerkkleur
» Cruise Control met snelheidsbegrenzer
» Manuele airconditioning
» Dashboardkastje met klep

Standaard bovenop de uitrusting van de Edition:
1.	Multimedia-systeem met
» Parkeersensoren in de
8-duims touchscreen
achterbumper
2.	Mistlampen
» Bumpers, deurgrepen
3.	Safety+ Pack met onder
en beschermprofielen
meer verkeersbord
in koetswerkkleur
» Chromen decoraties in
herkenning, rijstrook
assistent, automatische
het interieur
noodremhulp en
» Grootlicht-assistent
vermoeidheidsherkenning » Extra akoestische isolatie

Uitrusting en koetswerkkleuren

Kies uw kleur.

White Jade1

Quartz Grey3

Night Blue3

Onyx Black2

Basislak.

1

2

Briljantlak.

3

Moonstone Grey3

Metallic-lak.
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Velgen en banden.

15- of 16-duims stalen velg met klein
wieldeksel, 6,5 J x 15, bandenmaat
195/65 R 15 of 6,5 J x 16, bandenmaat
205/60 R 161

16-duims stalen velg met
zilverkleurig wieldeksel in
“Rotor”-design, 6,5 J x 16,
bandenmaat 205/60 R 162

16-duims lichtmetalen velg,
7-spaaks, Bright Silver, 6,5 J x 16,
bandenmaat 205/60 R 163

EU-bandenlabels
BANDENMAAT

195/65 R 15

205/60 R 16

215/65 R 16 M+S

Brandstof-efficiëntieklasse

B

B

C

Klasse grip op nat wegdek

A

A

C

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

70

69

Geluidsklasse

Standaard op Comfort en Edition. De velgmaat verschilt naargelang van de gekozen versie.

1
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Velgen en banden

2

Standaard op Dynamic, optie voor Comfort en Edition.

3

Optie voor Edition en Dynamic.

Opel Service.
Als het om onderhoud en service gaat, kunt u bij Opel vertrouwen
op een groot netwerk van specialisten, die uw wagen tot in de
kleinste details kennen. De Opel Erkend Hersteller beschikt over
het juiste gereedschap en gespecialiseerde diagnose-apparatuur. Doordat altijd gebruik wordt gemaakt van originele Opel

onderdelen of ruilonderdelen kunt u er zeker van zijn dat uw
Opel altijd in topconditie blijft. Van gepland onderhoud of
herstel na schade tot deskundige informatie over garantie en
verzekeringen: bij Opel bent u verzekerd van de allerbeste
kwaliteit en zorg.

UITGEBREIDE DIENSTVERLENING

OPEL PROFESSIONEEL ONDERHOUD

CONTROLES EN INSPECTIES

VERZEKERD VAN DE BESTE SERVICE

DE VERTROUWDE EXPERTISE VAN OPEL

• Keuze uit diverse onderhoudsprogramma’s
• Groot netwerk van Opel-experts
• In heel Europa ruim 4.700 Opel Erkend Herstellers
en 2.000 Opel bedrijfswagenspecialisten
• Financiering en leasing
• 2 jaar garantie op nieuwe wagens en accessoires
• Gratis Opel Assistance gedurende 1 jaar na aankoop
• Opel-verzekeringen

Wie kennen uw wagen beter dan de experts van Opel?
Zij verlenen u tegen een gunstige prijs de beste service.
• Technische keuringsinspectie of tussentijdse check
• Gepland onderhoud
• Oliepeil controleren
• Zomer/winter-check
• Banden verwisselen
• Herstel van lak- of ruitenschade

WEES ZEKER VAN UW ZAAK: LAAT UW WAGEN
REGELMATIG INSPECTEREN

FLEXCARE

ORIGINELE OPEL-ONDERDELEN

UPDATES VAN NAVIGATIEKAARTEN

BESCHERMING OP MAAT

ALTIJD DE BESTE KEUZE

NOOIT DE WEG KWIJT

Zorg dat uw wagen altijd in topconditie blijft, met één
van onze servicepakketten op maat voor nieuwe wagens.
In overleg met de Opel verdeler stemt u de dekking exact
af op uw behoeften.
• Opel Assistance 24/7 mobiliteitsgarantie
• Verlenging van de 2 jaar fabrieksgarantie met
1, 2 of 3 extra jaren
• Opel service-inspecties en vervanging van slijtage-onderdelen, inclusief alle gebruikte onderdelen en vloeistoffen
tijdens het onderhoud, zoals vermeld in de onderhouds
voorschriften, arbeidskosten, corrosiebescherming enz.

Originele Opel-onderdelen zijn streng getest op hun werking
en veiligheid. U bent verzekerd van een perfecte pasvorm en
lange levensduur.
• Opel-accu’s zijn onderhoudsvrij: u hoeft geen water bij
te vullen
• Opel-ruitewisserbladen gaan lang mee en maken minimaal
geluid bij het gebruik
• Opel-remschijven garanderen optimale remkracht en de
kortst mogelijke remweg
• Opel-bumpers kunnen tegen een stootje en passen perfect,
zodat uw wagen er na een reparatie weer als nieuw uitziet

Navigatiekaarten moeten van tijd tot tijd vernieuwd worden.
De Opel verdeler verzorgt voor u de update met de nieuwste
kaartgegevens, zodat u zonder mankeren op uw bestemming
komt.
• Geen tijd verliezen door verouderde routegegevens
• Geen stress door adressen die niet te vinden zijn
• Altijd de meest efficiënte route rijden, bespaart ook
op brandstofkosten en CO2-uitstoot

Regelmatige inspecties helpen vervelende verrassingen te
voorkomen. Daarom raden wij aan vitale onderdelen van
tijd tot tijd bij de Opel Erkend Hersteller te laten controleren.
• Profiteer van de voordelig geprijsde aanbiedingen
• Controles van alle vitale systemen, zoals ruitenwissers,
accu en airconditioning
• Directe diagnose
• Snelle verhelping van eventuele defecten

Vraag uw Opel verdeler om meer informatie!

Wilt u meer informatie over de service van Opel en de algemene voorwaarden, neem dan contact op met uw Opel-verdeler of ga naar www.opel.be
Opel Service
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DE ROYALE MATEN
VAN DE COMBO.
Wat uw bedrijf ook doet, er is altijd een Combo die daar
perfect bij past. Om te beginnen hebt u de keuze tussen de
standaard of lange wielbasis, met standaard of verhoogd
laadvermogen en met 2 of 3 zitplaatsen vooraan.

Met talloze opties en accessoires stemt u hem nog beter af
op uw dagelijkse praktijk. Welke variant u ook kiest, de Opel
Combo is de ideale partner voor uw bedrijf.

Maten en gewichten
VARIANTEN

Aantal zetels

Combo
Combo XL

2/3

Type
laadvermogen

Max. inhoud
Max.
Max.
toelaatbaar laadvermogen laadruimte
(in m3)
totaalgewicht incl. bestuurder (in kg)
(in kg)

standaard

1.940–2.050

606

verhoogd

2.315–2.390

955

verhoogd

2.290–2.400

975

Bij gebruik van de doorlaadklep.

1
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Maten en gewichten

Max. breedte laadvloer
met 0/1/2 schuifdeuren
(in mm)

Max. hoogte
laadruimte
(in mm)

Max. breedte/hoogte Max. breedte/hoogte
opening schuifdeur
opening achterkant
(in mm)
(in mm)

3,3/3,81

1.733,5/1.630/1.527

1.236

675 x 1.072

1.241 x 1.119
(achterklep)

3,9/4,41

n.a./1.630/1.527

1.243

759 x 1.072

1.241 x 1.196
(2 deuren)

Combo met standaard wielbasis

3.090 mm
1.796 mm–1.825 mm1/
1.840 mm–1.860 mm1

1.817 mm

1.921 mm
2.107 mm

4.403 mm

Combo XL met lange wielbasis

3.440 mm
1.812 mm–1.820 mm1/
1.849 mm–1.860 mm1

2.167 mm

1.921 mm
2.107 mm

4.753 mm

Afmetingen kunnen variëren al naar gelang van de configuratie.

1
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EFFICIËNT RIJDEN DANKZIJ
INNOVATIEVE TECHNIEK.
1.	
8 -traps automaat. Meer gemak, efficiënter rijden en optimale dynamiek.
De geavanceerde 8-traps automaat is beschikbaar op de 1.2 Turbo Start/Stopbenzinemotor en de 1.5 Turbo Start/Stop-dieselmotor, beide met 96 kW (131 pk).
2.	
Krachtige motoren. De Combo biedt u de keuze uit twee 1.2 Turbo Start/Stopbenzinemotoren, met een vermogen van 81 kW (110 pk) en 96 kW (131 pk) en drie
1.5 Turbo-dieselmotoren met een vermogen van 56 kW (75 pk) tot 96 kW (131 pk).

1

Gemiddeld brandstofverbruik1: dieselmotoren
4,5–4,2 l/100 km; benzinemotoren2 5,7–5,5 l/100 km.
Gemiddelde CO2-uitstoot1: dieselmotoren
119–109 g/km; benzinemotoren2 131–126 g/km.
Kijk voor de actuele motorcijfers en technische specificaties op opel.be of vraag ernaar bij uw Opel verdeler.

2

De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie.
Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen
tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen
wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met
standaarduitrusting. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
zijn bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met
andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen
R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in
het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de wagen, de
rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen ook variëren
afhankelijk van het type banden dat gebruikt wordt.
2 
Voorlopige cijfers.
1 
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Efficiënte motortechniek
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EXTRA’S waarmee u NOG
BETER KUNT WERKEN.
Opties

20

Opties

1

2

3

4

1.	Dakluik.1 Met een druk op de knop klapt het achterste deel
van het dak open tot een hoek van 40°, zodat u gemakkelijker
lange voorwerpen kunt meenemen.
2.	IntelliGrip.1,2 Maximale grip op elk terrein. IntelliGrip biedt
de keuze uit vijf soorten ondergrond (zoals sneeuw of modder)
en verdeelt het koppel automatisch optimaal over de wielen.
3.	
Trekhaken.1 Voor de Combo zijn diverse trekhaken beschikbaar
met een hoge trekkracht. Alle trekhaken zijn afneembaar, voor
extra gemak.
4.	Standkachel.1 Nooit meer in een koude wagen stappen. De
standkachel warmt de Combo tijdens stilstand op tot de
ingestelde temperatuur. Voor nog meer gemak is hij leverbaar
met timer en afstandsbediening.
5.	Scheidingswand.1 Om meer zicht op de lading te bieden,
is optioneel een scheidingswand met raam en een stevig
beschermingsrooster leverbaar.
6.	
Multimedia Navi Pro.1 Een zeer veelzijdig infotaimentsysteem
met onder meer een 8-duims touchscreen, 3D-navigatie en
spraakgestuurde functies. Ook OpelConnect is inbegrepen.

1

5

6

Optie.
Wanneer u met een snelheid onder de 30 km/u omlaag rijdt op een helling van
meer dan 5 %, helpt het systeem om het doorslippen van de wielen te voorkomen.

2 
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Accessoires die uw Combo
nog beter maken.

1

2
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OPEL+ Accessoires

1.	Rubber vloermatten. Bescherm het tapijt van uw Combo
tegen modder, strooizout, sneeuw en vuil met deze slijtvaste
rubber matten, die eenvoudig schoon te maken zijn. Exact op
maat voor de Combo.
2.	Dakdrager. De hoogwaardige aluminium Opel dakdrager biedt
plaats aan grotere lading en is een uitstekende basis voor diverse dakdragersystemen, zoals een dakkoffer of ladderdrager.
Hij wordt geleverd inclusief alle benodigde montagematerialen
en kan zonder boren gemonteerd worden.

3. B
 eschermingsroosters voor de achterramen. De robuuste
roosters beschermen het glas van uw bestelwagen tegen
beschadiging door onverhoedse bewegingen van de lading
in de laadruimte.
4.	
B
 eschermingsvloeren. Duurzame, op maat gemaakte vloeren
die bescherming bieden bij zwaar gebruik.

3

	Kijk voor meer opties en accessoires op opel.be

4
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DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg niet
beschikbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel-voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen
van Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen.
De automatische noodrem-hulp met voetgangersdetectie werkt automatisch tussen 5 en 85 km/u. Tussen 5 en 30 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van de botsing wordt verminderd 0,9 g. Bij 30 tot 85 km/u wordt de snelheid met maximaal 22 km/u verminderd. Bij een hogere snelheid dient de
bestuurder zelf te remmen om voldoende snelheid te minderen. De snelheidsmarges waarbinnen de noodrem in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte obstakel (een bewegend obstakel: 5 tot 85 km/u; een stilstaand obstakel 5 tot 80 km/u; een voetganger 5 tot 60 km/u). De assistentiesystemen
van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden en de veiligheid.
Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc. De vrijgave van Android Auto™ in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze catalogus nog niet bevestigd door Google Inc.
Apple CarPlay™ wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund. Voor de meest recente informatie en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.
Op www.febelauto.be vindt u alle informatie betreffende het ontwerp van de voertuigen in functie van hun latere recyclage, over de overname van voertuigen aan het einde van hun levenscyclus, en over de recyclage zelf.
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