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Mobiliteit Advies

Wagenpark
beheer



Operational Lease

Financial Lease

Short Lease

Private Lease

Mobiliteit



Mobiliteit

Hoe ontwikkelt mijn 
bedrijf zich?

Welke 
mobiliteitsvorm 

past het beste bij 
mij?

Onafhankelijk 
en objectief 

advies

De beste keuze 
voor mij!



Advies
Review autoregeling Kosten & Beheer analyse

CO² reductie programma Benchmark & Inkoop



Review autoregeling

Volledigheid

Fiscaliteit

Actualiteit

Kosten & Beheer analyse

Kwaliteit verhogen

Kosten verlagen

Knelpunten en risico’s minimaliseren

Meer gemak en flexibiliteit

CO² reductie programma

Inventarisatie

Conclusie & aanbeveling

Doelen bepalen en verbeterplan 

opstellen

Uitvoering verbeterplan

Benchmark & Inkoop

Mobiliteitsoplossingen

Tarieven

Contractafspraken

Beheer



Wat zijn de voordelen voor u?

1. Tegen een fractie van uw mobiliteitskosten een uitgebreide 

analyse van één van uw grootste kostenposten

2. Geheel vrijblijvend

3. Geheel onafhankelijk 

4. Kosten van de analyse zijn nagenoeg altijd terug te 

verdienen



Wagenparkbeheer

 Operationeel wagenparkbeheer 
vanaf 20 auto’s

 Tactisch & strategisch 
wagenparkbeheer vanaf 50 auto’s

Voordelen:

1. Kostenbesparing door expert met veel specifieke kennis & ervaring

2. Controleren en bewaken van inkoopafspraken met leveranciers

3. Correcte en efficiënte uitvoering van de autoregeling, PLA en SLA



Operationeel wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer

 Uitvoeren vlootbeheer

 Uitvoeren autobeleid

 Contacten met leveranciers

 Vraagbaak voor berijders

 Verwerken mutaties

 Verwerken bekeuringen

 Beheren poolauto’s

 Doorbelasten eigen risico’s, bekeuringen

 Draaien van rapportages

 Signaleren knelpunten



Tactisch en strategisch wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer

 Optimaliseren processen

 Opstellen knelpuntenmatrix

 Opstellen en bewaken budgetten

 Signaleren afwijkingen, zowel financieel als operationeel

 Ontwikkelen en analyseren van rapportages

 Adviseren over looptijden, actualiteiten, fiscaliteit, normen

 Verbeteren leveranciersmanagement

 Opstellen beleid met betrekking autoregeling

 Afstemmen wagenparkbeleid op bedrijfsbeleid

 Vertalen strategie en visie naar mobiliteitsbeleid

 Advies over kostenbeheersing



Welke oplossingen biedt Lease Result?
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 Kennis van de lease- en wagenpark markt

 Zekerheid in voorwaarden en leasetarief

 Verlaging van kosten

 CO² reductie

 Optimale kwaliteit


