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LEKKER WERKEN
Dingen die de werkdag leuker helpen maken, geselecteerd door de redactie van Accountant.
TAS
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Met oker loop je niet voor joker

Gisteren

Het keurige vaderlandse tassenmerk Castelijn & Beerens

NIEUWS

breidt zijn ‘Nappa X-collectie’ uit met een laptoptas en

'Zakelijke advocatuur
druk, maar minder fusieen overnamewerk'

een rugzak in kek okergeel leer. Allebei met ruimte voor
een 15,6 inch laptop en voorzien van een veilig RFIDritsvak om de portemonnee met pasjes te beschermen
tegen uitlezen op afstand. De Victor rugzak en de Charlie laptoptas kosten elk € 299. Is
okergeel toch iets te wild? Ze zijn er ook in zwart en legergroen.
Info: castelijnenbeerens.com
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Elektrische Brit uit China
Een autoliefhebber denkt bij het horen van de
merknaam MG aan spartaanse, open Britse
sportwagentjes, opgebouwd uit leer, notenhout en

NIEUWS
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'Wees waakzaam op
witwassen tijdens
coronacrisis'
NIEUWS

Gisteren

Brussel schiet te hulp om
banen in de EU te
behouden

roestig metaal. Die dagen liggen achter ons. In 2007
werd MG eigendom van de Chinese autofabrikant SAIC,
die sinds kort ook bij ons de MG ZS EV aanbiedt. Een compacte crossover, voorzien
van elektromotor met 44,5 kWh accupakket en een bereik van 263 km (WLTP-norm).
Aan de snellader is de accu in 40 minuten weer 80 procent vol. Sterke troef is de prijs:
elektrisch rijden vanaf 31 mille. Voor twee mille meer krijgt u onder andere een
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Robert Mul, NBA: leden
helpen heeft nu hoogste
prioriteit

panoramadak, om toch een beetje dat open MG-gevoel te ervaren…
NIEUWS

Info: mgmotor.eu
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Top 10 meest gelezen maart 2020
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Flip ik heb je!
Samsung probeerde de opvouwbare smartphone al
eerder te lanceren, moest die terughalen wegens
klachten over het scherm, maar komt nu terug met
liefst twee opvouwbare modellen: de Galaxy Fold, een
combi van een smartphone en een tablet, en de Galaxy Z
Flip. Die laatste is lekker compact. Het 6,7 inch oled-scherm klapt in het midden
dubbel, zodat je een mooi glad vierkant apparaatje in je zak steekt; als een mobieltje
van vroeger. Aan de buitenkant zit een extra mini-schermpje met selfiecamera. Het
dunne glas van de Z Flip is volgens critici kwetsbaar en stofgevoelig, maar toch:
opvouwbaar wordt het helemaal voor smartphones. Goedkoop is anders: € 1500 euro
voor de Z Flip en twee mille voor de Fold.
Info: samsung.com/nl
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Zelfstrikkende Nikes

Meer nieuws

Ooit een toekomstbeeld in deel 2 van de
speelfilmtrilogie Back to the Future, maar inmiddels
realiteit: zelfstrikkende sportschoenen. Nike presenteert
al generatie 2.0 van haar Adapt BB. Wie 350 euro over
heeft voor een setje sneakers hoeft voortaan niet meer
te bukken. De schoenen zijn uitgerust met ‘Nike Air Zoom Turbo demping’ en dus
heel geschikt voor een potje basketballen na een zware kantoordag.
Info: nike.com
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