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Donkervoort produceert méér F22’s 
Donkervoort voert het productieaantal van de F22 op om aan de ongekende vraag te 
voldoen. 
 
 
 
 
Donkervoort maakt vandaag bekend dat het productieaantal van de uitverkochte F22 wordt verhoogd 
om op die manier aan de aanhoudende vraag te voldoen.  
 
Er worden 25 extra auto’s geproduceerd. Initieel kondigde Donkervoort in december aan dat het 75 
exemplaren zou bouwen, maar dat aantal wordt nu verhoogd tot 100.  
 
De productie van Donkervoorts nieuwe model is inmiddels in volle gang. De eerste exemplaren zijn 
inmiddels afgeleverd aan hun trotse bezitters.  
 
De 75 aangekondigde exemplaren waren vrijwel direct uitverkocht. De eerste exemplaren van de extra 
F22’s zijn al toegewezen voordat Donkervoort het bestaan had bevestigd. 
 
De bedoeling was dat de productie van de F22 eind 2024 zou worden beëindigd, maar de bouw van 
deze 25 extra exemplaren zorgt ervoor dat de productie doorloopt tot halverwege 2025.  
 
Donkervoort heeft traditioneel een sterke vraag in West-Europa, maar de F22 is ook populair in andere 
delen van de wereld.  
 
Ook in Noord-Amerika, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Europa, Scandinavië en zelfs Israël 
hebben kopers hun bestellingen geplaatst.  
 
In de Verenigde Staten, een nieuwe markt voor Donkervoort, zijn inmiddels vijf F22’s toegewezen.  
 
“We bevinden ons bij Donkervoort in een ongekende situatie, die bewijst hoe goed het ontwerp- en 
ontwikkelingsteam achter de F22 zijn werk heeft gedaan,” zegt Denis Donkervoort, managing director 
van Donkervoort Automobielen.  
 
“Natuurlijk hadden we gehoopt dat mensen de F22 zouden waarderen — en dat deden ze. Ze stelden 
hem zo op prijs dat we alles op alles hebben gezet om te zorgen dat we de benodigde hoogwaardige 
onderdelen hebben om 25 extra auto’s te bouwen. Daar blijft het dan ook bij.” 
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De specificaties van de extra serie van 25 auto’s zijn identiek aan die van de eerste 75.  
 
De vijfcilinder-lijnmotor met turbo levert een vermogen van bijna 500 pk in een auto die slechts 750 
kilogram weegt. Daarmee sprint de F22 in 2,5 seconden naar 100 kilometer per uur en in minder dan 8 
seconden naar 200 kilometer per uur, met dank aan de pk-/gewichtsverhouding van 666 pk per 1.000 
kilogram.  
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Link naar dit artikel 

https://www.donkervoort.com/nl/nieuws/donkervoort-f22-production-boost 
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Over Donkervoort Automobielen: 
Joop Donkervoort richtte Donkervoort Automobielen op in 1978. Inmiddels heeft zoon Denis de leiding 
overgenomen van het in Lelystad gevestigde bedrijf. In de loop der jaren verkocht het bedrijf, dat meer 
dan vijftig medewerkers in dienst heeft, ruim 1.500 auto’s. Het verdiende geloofwaardigheid als 
sportwagenmerk door met de D10 in 1988 het Wereldacceleratierecord te verbreken. Met de D8 270 RS 
werd in 2005 het ronderecord op de Nürburgring Nordschleife op 7:14:89 gezet. Inmiddels omvat het 
gamma van Donkervoort Automobielen auto’s die gericht zijn om comfortabel rijplezier, maar ook 
modellen die puur op het circuit gericht zijn. Het merk staat niet alleen bekend om pure snelheid, maar 
ook om de aandacht voor details. 
 
Kijk voor meer informatie op www.donkervoort.com 
 
Volg Donkervoort op sociale media om op de hoogte te blijven: 
Facebook: www.facebook.com/DonkervoortCars 
Instagram: www.instagram.com/donkervoortcars 
Twitter: www.twitter.com/Donkervoort 
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