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Post-corona:
meer of minder leaseauto’s?

De nieuwe Kia EV6 moet elektrisch rijden
naar een nieuw niveau brengen

“Fleetowners hebben geen reële
notie wat laden eigenlijk kost”
“Maak van mobiliteitsmanagement
succesfactor van bedrijf!”

VZR bezorgt over
afpakken leaseauto’s

Tekort aan laadpalen verontrust
Europese leaserijder

VNA maakt zich zorgen
over ‘rem op elektrisch’

Fleet Support met ‘GO’
voor midsize fleets

GO tankpas
De voordelige alles-in-één tankpas voor ieder bedrijf

Met de GO tankpas wordt tanken – en alles wat
daarbij komt kijken – zo makkelijk mogelijk.
Het uitgebreide netwerk, de commercieel
aantrekkelijke voorwaarden en de extra services
zorgen ervoor dat de GO tankpas ook voor uw
organisatie de slimste keuze is!

Tanken bij 1.650 tankstations in Nederland van o.a. Esso, Texaco, BP (bemand),
Total, Firezone, Argos en Haan. Meer dan 5.400 tankstations in Europa.
Besparen op brandstofkosten.
Al uw transacties op een duidelijke factuur.
Controle over uw kosten via het GO webportaal.

www.GoTankpas.nl
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Meer of minder
leaseauto’s?
Corona heeft de markt voor zakelijke mobiliteit flink opgeschud; dat moge
iedereen duidelijk zijn. Dat onlangs zo’n 20 grote Nederlandse bedrijven hebben
aangegeven flink te snijden in het leasepark, spreekt boekdelen. Er wordt
immers een stuk minder kilometers gereden en thuiswerken is een blijvertje.

Inhoud

De belangenclub voor leaserijders trekt al aan de bel: de voorzitter verbaast
zich zelfs over de snelle actie van werkgevers en het afnemen van leaseauto’s.
Juridisch zitten daar natuurlijk allemaal haken en ogen aan. Tegelijkertijd
stelt de Fleet Barometer van Arval vast dat er de komende jaren juist alleen

Tekort aan laadpalen verontrust Europese leaserijder		
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maar meer leaseauto’s zullen bijkomen! Natuurlijk, dit nieuws komt van een

Met WeGo een laadpaal reserveren…		
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leasemaatschappij. En ook zij geven toe dat de uitkomst (in het onderzoek

69 procent van alle zakelijke (bestel)auto’s kan elektrisch!
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worden 250 fleet & mobility managers in Nederland bevraagd) moeilijk valt

MaaS-app Gaiyo komt met gratis parkeerapp			
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te rijmen met corona en de evenzeer belangrijke milieudoelstellingen en

Vishal Durguram van Stichting Vakgarage: Nog volop uitdagingen
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maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ook zij zien de trend van (auto)

Michelin e.Primacy levert besparing voor EV en brandstofauto
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leaseregelingen voor een selecte groep medewerkers naar een pakket aan

De automotive financier yesqar springt in op veranderende mobiliteit
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mobiliteitsoplossingen voor alle medewerkers. Maar de leaseauto blijft nu

BP Fuel & Charge: één aanspreekpunt, één factuur, één overzicht
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eenmaal populair bij de werknemers, schetst ook fleetmanagement-organisatie

Fleet Support maakt grote stap in Europa
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Unieke laadvoorziening van Total Nederland
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KwikFit zet forse stap in EV-onderhoud
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VVCR-Prodrive uitgegroeid tot dienstverlener verkeersveiligheid
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Volvo gooit roer om: elektrisch en online (ook leasing!)
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Hiltermann plukt de vruchten van haar crisisaanpak:		
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DKV Euro Service verovert nu ook de fleetmarkt
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Driven: het mobiliteitswarenhuis van Louwman
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Polestar 2 als de ‘ideale mix’ voor zowel berijder als fleetowner
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Autorola groeit met Solutions uit tot automotive expertise centrum
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Dragintra vernieuwt corporate identity: focus op Europa		
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INQAR Autoverhuur is klaar voor ‘de inhaalslag’
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MultiTankcard en MoveMove: brede mobiliteit faciliteren
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MaaS-app ALD Move in finale Automotive Innovation Awards
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Onderzoek Vredestein: Terug naar 130 km/u?
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Dragintra verderop in dit nummer. Daar verandert een flinke crisis nu ook weer
niet veel aan. Ofwel: time will tell! Meld u in ieder geval aan voor de nieuwsbrief
van TrendsinAutoleasing.nl; dan weet u als eerste waar het heengaat met
de leaseregistraties!
Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl
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Tekort aan laadpalen verontrust
Europese leaserijder
Een toenemend aantal Europese EV-rijders (54%)
maakt zich zorgen over een tekort aan laadpunten,
blijkt uit de nieuwste Europese EV Driver Survey
van NewMotion. In Nederland gaat het daarentegen
meer over ‘laadervaring’ waarbij het goede nieuws
is: het aantal laadpassen neemt af. Had eerst bijna
een kwart van de EV-rijders 4 of meer laadpassen
nodig, nu rijdt nog maar 15 procent met meerdere
passen rond.
Die ‘Europese zorgen’ zijn vorig jaar met 9 procent
toegenomen, maar dat is vooral te verklaren door de
toenemende vraag naar elektrische auto’s. In Nederland zijn ook de meest trouwe EV-rijders te vinden.
Althans, maar weinigen willen ooit nog terug naar een
brandstofauto. Slechts 1% denkt dat hun volgende
auto een benzine- of dieselmotor heeft. Dit is 10%
minder dan vorig jaar terwijl er ondertussen alleen
maar meer EV’s op de markt komen. In Nederland
worden bovendien de meeste elektrische kilometers
gereden: maar liefst 31% van de berijders rijdt meer
dan 500 kilometer per week.
Nederlandse EV-rijders zijn zich ook bewuster van
de noodzaak om een duurzamere levensstijl aan te
nemen. 40% kiest een elektrische auto bewust om
duurzaamheidsredenen terwijl 15% vooral een

financieel motief heeft. De rijervaring op zichzelf is
vrijwel even belangrijk en wordt door 54% van de
Europese EV-rijders genoemd.
Lagere kosten auto
Wanneer gevraagd wordt naar wat nodig is om de
snelle acceptatie van EV’s voort te zetten, noemt een
op de vijf Europese EV-berijders een betere actieradius als belangrijkste factor. Meer dan de helft van
de Europese EV-rijders zet dit in de top 3 van belangrijkste factoren. Ook een betere beschikbaarheid van
laadpunten wordt vaak genoemd (48%), gevolgd door
lagere kosten van de auto (12%). Ook op de vraag
welke drie veranderingen de eigen laadervaring
het meest zouden verbeteren, wordt een betere
beschikbaarheid van laadpunten door 48% van de
Europese EV-berijders genoemd. Vooral in Nederland krijgt sneller laden prioriteit. 64% noemt dit als
belangrijk verbeterpunt, ten opzichte van 52% van de
Europese respondenten. Kortom, EV-rijders hebben
behoefte aan kortere laadtijden op alle locaties.
Laadpunten worden vooral gekozen op basis van
gebruiksgemak. Dit wordt door 47% van de
Europese EV-berijders als belangrijkste aankoopmotief genoemd, gevolgd door de kosten van het
laadpunt (32%) en de laadsnelheid (30%).

Daarmee wordt de laadsnelheid ten opzichte van
vorig jaar door 5% meer respondenten belangrijk
gevonden. Uitdaging blijft nog wel het laden thuis,
nu steeds meer mensen elektrisch gaan rijden die
geen mogelijkheden hebben voor een thuislaadpunt.
Volgens NewMotion hebben bedrijven in heel Europa
nog een weg te gaan wat betreft de ondersteuning van
hun medewerkers in de transitie naar e-mobiliteit.
Nederland (50%) en het Verenigd Koninkrijk (44%)
leiden de dans als het gaat om beschikbare laadpunten op werk, gevolgd door Frankrijk en België
(beiden 38%). In Duitsland hebben medewerkers met
32% de minste kans op een laadpunt op werk.
Netwerk interoperabiliteit
Melanie Lane, CEO van NewMotion, ziet de nieuwe
EV-rijders duidelijk zichtbaar in het onderzoek.
“Deze groep heeft er vertrouwen in dat de toekomst
elektrisch is en beseffen dat een betere laadinfrastructuur essentieel is voor verdere EV-adoptie.
Daarnaast zijn we verheugd over de enorme
bereidheid tot slim laden onder EV-berijders. Dit biedt
mogelijkheden om duurzamer te laden, met meer
gebruik van hernieuwbare energie. Dat draagt bij aan
een slimmere, schonere toekomst.
Wat betreft de laadpassen: gezien veel EV-rijders
beschikken over meerdere laadpassen – driekwart
(76%) heeft er twee of meer – is het niet verrassend
dat er een grote behoefte is aan netwerk interoperabiliteit. Het gemiddeld aantal laadpassen is in het
afgelopen jaar wel gedaald. Bovendien zegt ruim
twee derde (68%) van de Europese berijders dat hun
laadpas toegang biedt tot alle benodigde laadlocaties.
In Nederland geldt dit zelfs voor 88% van de berijders.
Met meer overeenkomsten voor interoperabiliteit
moet dit alleen nog maar verder verbeteren.
Laadpunten op straat zijn voor 6 op de 10 Europese
berijders (62%) de eerste keus voor het laden van hun
elektrische auto. Ook parkeergarages en winkelbestemmingen zijn populair, beiden worden door bijna
de helft van de Europese berijders (46%) gebruikt.
Het belang aan interoperabiliteit wordt nog eens
onderstreept, doordat 57% van de Europese EV-berijders stellen dat de beschikbaarheid van een laadpunt
bepaalt waar ze winkelen. Bedrijven doen er dus goed
aan om te investeren in een laadinfrastructuur nu de
acceptatie van elektrische auto’s blijft stijgen.

Startup anyways start met auto abonnement
Anyways introduceert eind mei een auto
abonnement die klanten kunnen starten en stoppen
wanneer ze willen. Want binnen het huidige auto
service aanbod van kopen, huren, leasen of delen
zit je altijd aan een contract met voorwaarden vast.
Bij anyways zit je nergens aan vast, zo belooft het
bedrijf dat binnenkort ook komt met een service
gericht op bedrijven.
Met de flexibele service van anyways staat er binnen
72 uur een auto voor de deur die kosteloos kan
worden opgezegd. Het aanbod bestaat uit drie type
auto’s, waarvan de stadsauto 300,- euro per maand
kost. De auto’s (in totaal 6 categorieën) komen uit de

stilstaande autovoorraad van dealers en
leasemaatschappijen.
‘’Anyways maakt slim gebruik van wat er al is, in dit
geval de stilstaande autovoorraad van onder andere
autodealers. Dit past bij onze filosofie. Door slim te
gebruiken wat er al is, kunnen we dit op een super
flexibele manier aanbieden. Onderzoek wijst uit dat
de auto nóg aantrekkelijker wordt als individueel
transportmiddel. We moeten dus wel meegaan met
de huidige trends”, aldus Wesley de Kruijff, founder
en CEO anyways. Volgens De Kruijff staan er genoeg
auto’s stil bij autodealers. Momenteel zitten er in het
aanbod vooral Toyota’s en Suzuki’s. De startup richt

zich op millennials. Deze consumentengroep geeft
niet veel om bezit, wel om het gebruik als je het echt
nodig hebt, stelt anyways. De financiële druk moet
bovendien laag zijn en het gevoel van controle over
eigen leven en geluk overheersend. Daar moet ook
het verschil zitten in het steeds populair wordende
private lease. De Kruijff: “De private leasecontracten
binden je vaak minimaal een jaar of twee, doen een
bkr-registratie, bieden een laag aantal kilometers en
een hoge prijs – oftewel, je zit eraan vast.
En dat vraagt anyways nu net niet”.
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VZR bezorgt over
afpakken leaseauto’s
Met WeGo een
laadpaal reserveren…

Bedrijven sleutelen op dit moment hard aan de
autoregeling, concludeert ook Vereniging Zakelijke
Rijders (VZR). Voorzitter Jan van Delft verbaast
zich zelfs over de snelle actie van werkgevers en
het afnemen van leaseauto’s. VZR pleit bovendien
voor een nieuwe belasting van 22% op
mobiliteitsbudgetten.
VZR noemt het logisch dat bij grote maatschappelijke
verandering, zoals nu tijdens corona en het massale
thuiswerken, het logisch is om opnieuw te kijken naar
de invulling van de mobiliteit van een bedrijf. Maar
vaak zijn de plannen te rigoureus en te prematuur.
Van Delft: “Werknemers gaan er op achteruit en dat
is niet eerlijk”. VZR ziet dat de verantwoordelijkheid
en de kosten voor mobiliteit steeds meer afgeschoven
worden naar de werknemer. De belangenbehartiger
van zakelijke rijders benadrukt dat een auto van
de zaak een secundaire arbeidsvoorwaarde is en
juridisch gezien mag een werkgever deze niet zomaar
afnemen of aanpassen als de werknemer er aantoonbaar op achteruit gaat. Alleen als een bedrijf aantoonbaar failliet dreigt te gaan is het geoorloofd om
secundaire arbeidsvoorwaarden te versoberen.
BKR registratie
Alternatieven voor leaseauto zijn er zeker, met name
het mobiliteitsbudget lijkt aan populariteit te winnen.
Daarbij krijgt de werknemer een budget waarmee
hij zelf zijn mobiliteit gaat inkopen. Het idee is dat
er dan gekozen kan worden voor andere vormen van
vervoer, maar uit onderzoek blijkt dat vrijwel iedere
werknemer uiteindelijk opnieuw kiest voor een auto,
stelt VZR. Als deze zelf gekocht of geleaset gaat
worden, geeft dit nieuwe problemen. Bij een gekochte
auto gaat het vaker om een oudere, vervuilende auto.
Bij een private leaseauto gaat een werknemer een
langlopende financiële verplichting die bij het BKR
wordt geregistreerd. “Niets aan de hand totdat je
bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten, dan wordt

Bedrijven sleutelen op dit moment hard aan de
autoregeling, concludeert ook Vereniging Zakelijke
Rijders (VZR). Voorzitter Jan van Delft verbaast zich
zelfs over de snelle actie van werkgevers en het
afnemen van leaseauto’s. VZR pleit bovendien
voor een nieuwe belasting van 22% op
mobiliteitsbudgetten.
je private leaseauto toch in mindering gebracht op je
hypotheekbedrag”, aldus Van Delft.
Een mobiliteitsbudget wordt meestal direct met het
salaris uitbetaald, daarover betaalt men dus grofweg
de helft inkomstenbelasting. Voor een mobiliteitsbudget van € 600,- kan een werknemer slechts voor zo’n
€ 300,- aan mobiliteit inkopen. Een mobiliteitsbudget
moet dus echt aanzienlijk zijn om een gelijkwaardig
auto te rijden. VZR pleit dan ook voor een nieuwe
fiscale belasting van 22% voor mobiliteitsbudgetten,
dat is goed voor werknemers én werkgevers.
Mobiliteitsbudgetberekeningen
VZR adviseert zakelijke rijders zich goed te informeren als een werkgever met een alternatief plan
voor de mobiliteit en de leaseauto komt. Ook ondernemingsraden wordt geadviseerd om hier uiterst
voorzichtig mee om te gaan. VZR biedt mobiliteitsbudgetberekeningen aan zodat zakelijke rijders wél
voldoende informatie en inzicht in de bruto/netto-berekening hebben. “VZR ziet dat de zakelijke rijders
onvoldoende op de hoogte zijn van de consequenties
van een mobiliteitsbudget”, aldus Jan van Delft,
voorzitter VZR. “Opvallend is ook de verschuiving van
verantwoordelijkheid van de werkgever naar de werknemer op het gebied van zakelijke mobiliteit, deze
verschuiving vinden wij geen positieve ontwikkeling.”

VNA maakt zich zorgen over ‘rem op elektrisch’
VNA maakt zich zorgen over het krimpende marktaandeel van EV’s. In de periode januari tot en met
april daalde het aandeel van batterij elektrische
auto’s in de markt voor nieuwe personenauto’s van
8,6% in 2020 naar 6,6% in 2021. Ook de leasesector
ziet dat de opmars van EV’s, zowel in zakelijke als
private lease, stokt.
Een belangrijk deel van de terugval in nieuw
geregistreerde EV’s zit in de dalende inzet van
nieuwe elektrische leaseauto’s. Vooral de zakelijke
leasemarkt was de afgelopen jaren een belangrijke
aanjager voor elektrificatie. Door de coronapandemie
is de markt voor nieuwe auto’s gedaald. De verhoging
van de bijtelling op nieuwe batterij elektrische auto’s,
van 8% in 2020 naar 12% in 2021, helpt daarbij niet.
Renate Hemerik, voorzitter VNA: “Ons eerdere vermoeden dat een te snelle verhoging van de bijtelling
de gang naar elektrisch afremt wordt waarheid. Het
aandeel volledig elektrisch in nieuwe leaseauto’s is in
de eerste 4 maanden gedaald van 10% naar 6%. EV’s
ontwikkelen zich gelukkig snel, maar kunnen nog niet
zonder stimulans.”
EV ook in private lease geremd
Elektrische auto’s beleefden het afgelopen jaar een
doorbraak in private lease. De combinatie van een

groeiend aanbod EV’s en overheidssubsidie deed het
aandeel batterij elektrisch in 2020 in private lease
stijgen tot naar schatting 11%. Die ontwikkeling wordt
in 2021 echter abrupt afgeremd. Reeds in de eerste
week van januari was het subsidiebudget voor dit
jaar op. Gevolg is dat in de periode januari tot en met
april 2021 het aandeel elektrisch in nieuwe private
leaseauto’s is gedaald tot zo’n 4%. Volgens Hemerik
remt de strikte jaarlijkse budgettering van de subsidie
op nieuwe particuliere EV’s (SEPP) de ontwikkeling
van elektrisch in de particuliere markt. “Juist nu veel
particulieren, door corona, kiezen voor individueel
vervoer is het zaak de subsidiekraan open te houden.
Dat is ook wat andere Europese landen om ons heen
met succes doen.”
In het totale wagenpark in Nederland is het aandeel
volledig elektrisch met zo’n 2% nog steeds gering.
Er is dus nog een lange weg te gaan als het gaat om
vergroening van het wagenpark. Essentieel daarvoor
is de instroom van nieuwe elektrische auto’s. Zonder die instroom zal ook het aanbod van EV’s op de
occasionmarkt gering blijven. Hemerik: “We zien dat
er voor gebruikte elektrische auto’s wel subsidiebudget beschikbaar is. Het ontbreekt echter nog aan een
breed aanbod tweedehands EV’s. We zouden daarom
graag de scheiding tussen nieuw en tweedehands in
het subsidiebudget doorbroken zien worden. Zorg nu

VZR noemt het logisch dat bij grote maatschappelijke
WeGo, marktleider op het gebied van voertuigdeeltechniek, gaat zijn techniek nu ook toepassen in
laadstations voor elektrische voertuigen. In de app
ziet de berijder niet alleen de beschikbaarheid en
locatie van een laadpaal, hij kan er ook één reserveren. In dit WeGo-concept wordt daarmee niet het
kWh-verbruik in rekening gebracht, maar de tijd dat
de laadplek bezet wordt. Daarmee wordt het, volgens
Peter de Jong CEO van WeGo, voor ondernemers een
stuk aantrekkelijker om een laadstation commercieel
in te zetten. “De ene laadplek zal ook meer waard zijn
dan de andere laadplek, afhankelijk van de locatie.
Een bijkomend voordeel is dat de laadplekken op deze
manier niet onnodig bezet worden gehouden. Als een
auto vol is zal deze weggehaald worden, anders blijf
je tenslotte voor de tijd betalen.”
De aanbieder van een laadpaal kan daarbij ook zelf
bepalen per welke tijdseenheid een station
gereserveerd kan worden. Bijvoorbeeld per minuut,
kwartier of alleen per uur. Ook het tarief bepaalt de
aanbieder zelf. WeGo levert de techniek omdat de
toepassing bij de laadstations hetzelfde werkt als bij
de deelauto’s, -scooters en -fietsen. Gebruikers met
een account zien in een app waar laadstations staan
of hangen en wanneer deze beschikbaar zijn. Via de
app reserveert de gebruiker een laadstation op het
gewenste tijdstip en voor de gewenste duur. Dat kan
zowel ter plaatse als van tevoren, en een laadplek die
gereserveerd is, is niet beschikbaar voor een ander.
De laadsessie is vervolgens via de app te starten en te
stoppen en wordt na afloop automatisch gefactureerd.
De partij waarmee WeGo op dit gebied gaat samenwerken is het Texelse bedrijf EVcharge-EU.
Hun mobiele laadstations zijn geschikt voor iedere
locatie waar een elektrisch voertuig kan parkeren.
Daarbij moeten we denken aan parkeerplekken bij
winkelcentra, industrieterreinen, hotels, sport- en
wellnesscentra en kantoorgebouwen.

voor instroom van nieuwe auto’s, zodat deze straks
ook via de occasionmarkt de particulier bereiken.”
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‘69 procent van alle zakelijke
(bestel)auto’s kan elektrisch!’
Uit onderzoek van telematicabedrijf Webfleet Solutions blijkt dat twee derde (69%) van de personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die op dit moment in
Nederland worden gebruikt, vervangen kan worden
door elektrische modellen. De mogelijkheden om
elektrische voertuigen in te zetten zijn in Nederland
beter dan omringende landen, mede door de kortere
ritten en het relatief hoge aantal oplaadpunten.

mijn huidige voertuigen dagelijks maken? “Telematicagegevens kunnen helpen bij het beantwoorden
van deze vraag en wagenparkbeheerders actief
ondersteunen bij het elektrificatieproces. Deze data
is verkregen via duizenden voertuigen op de weg en
dient als belangrijke indicator voor het evalueren van
het potentieel voor elektrificatie van wagenparken van
bedrijven in heel Europa.”

Het onderzoek is gebaseerd op geanonimiseerde
ritgegevens die werden verzameld via circa 100.000
verbonden voertuigen van ruim 5.000 Europese klanten van Webfleet Solutions met wagenparken. De onderzoekers, die gebruik maakten van nieuwe functie
Fleet Electrification Planning Report, kwamen tot de
conclusie dat een bedrijfsvoertuig dat in 12 maanden
tijd minder dan 300 kilometer per dag aflegt door een
elektrisch model kan worden vervangen. De maximale rijafstand van 300 kilometer per dag werd gekozen
ter weerspiegeling van de gemiddelde actieradius van
de meest verkochte modellen elektrische auto’s en
lichte bedrijfsvoertuigen van dit moment.

Nederland grootste potentieel
In alle onderzochte landen zou minstens de helft van
alle personenauto’s en lichte zakelijke voertuigen
door elektrische voertuigen kunnen worden vervangen. Volgens de data zijn Nederland en Groot-Brittannië de landen met het grootste potentieel voor
elektrificatie. In deze landen zou 69% en 70% van alle
bedrijfswagens kunnen worden geëlektrificeerd. Zij
worden gevolgd door Frankrijk (67%) en Duitsland
(61%). Interessant genoeg is er in deze vier landen
sprake van een hoge beschikbaarheid van oplaadpunten. Van de 144.000 oplaadpunten die momenteel in
de Europese Unie beschikbaar zijn, bevindt de meerderheid zich in Nederland (26%), Duitsland (19%),
Frankrijk (17%) en het Groot-Brittannië (13%).

Volgens Taco van der Leij, vice president bij Webfleet
Solutions Europe, is voor een fleetowner één vraag in
het bijzonder van belang bij de overweging om over te
stappen op elektrische voertuigen: Kan een EV veilig
en efficiënt worden ingezet voor het type ritten dat

Veel Europese steden hebben inmiddels strenge
beperkingen opgelegd ten aanzien van de toegang
van bepaalde voertuigen. Het doel hiervan is om de
CO2-uitstoot terug te dringen. Zo wil de gemeente
Amsterdam vanaf 2025 een ‘uitstootvrij centrum’, de
emissieregels zijn van toepassing op alle bestelauto’s,
vrachtwagens, bussen en taxi’s. Londen wil in 2040
emissievrij zijn voor alle voertuigen. LCV’s moeten
momenteel voldoen aan de Euro 6-normen om in
lage-emissiezones te rijden. Naast beperkingen zijn
er in veel regio’s prikkels zoals aanzienlijke belastingverlagingen en aankoopsubsidies beschikbaar voor
kopers van elektrische voertuigen voor zowel privé als
zakelijk gebruik.
Oplaadtijd
Maar Van der Leij benadrukt dat de afstand van ritten
slechts een deel vormt van de puzzel. “De kosten,
lokale oplaadinfrastructuur en oplaadtijd van elektri-

sche voertuigen vormen eveneens belangrijke aandachtspunten voor wagenparkbeheerders die willen
nagaan of EV’s een praktische oplossing voor hen zijn.
De data is in ieder geval duidelijk over het volgende:
de ritten die de overgrote meerderheid van zakelijke
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen maken in
de door ons geanalyseerde sectoren zouden ook door
EV’s kunnen worden gereden. Dit zorgt hopelijk nog
meer interesse van de vele Europese bedrijven die de
ambitie hebben om elektrische voertuigen aan hun
wagenpark toe te voegen.”
Belangrijke onderzoeksbevindingen zijn onder meer:
• 61% van alle bedrijfswagens in Europa zou door een
elektrisch alternatief kunnen worden vervangen;
• 82,8% van alle bedrijven zou minstens één van
hun voertuigen door een elektrisch model kunnen
vervangen;
• 57% van alle bedrijven zou minstens de helft van
hun voertuigen door EV’s kunnen vervangen;
• 34,4% van alle bedrijven zou alle voertuigen binnen
hun wagenpark door EV’s kunnen vervangen;
• Als alle klanten die in staat geacht worden geacht
om op EV’s over te stappen dat ook daadwerkelijk
deden, zou hun collectieve benzineverbruik met
ruim 42% dalen en hun dieselverbruik met iets
meer dan 30%. Door deze brandstofbesparingen
zou hun collectieve CO2-uitstoot met 31% dalen.

JATO: EV zorgt voor daling CO2-uitstoot
Vorig jaar daalde de CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s met 12 procent, meldt dataleverancier
JATO Dynamics. Dat komt voornamelijk door de stijging van (plug-in) elektrische auto’s, aangezwengeld
door de coronacrisis.
Die gemiddelde uitstoot ligt in de 21 door JATO onderzochte Europese landen nu op 106.7 g/km. Daaronder zes landen die nu minder dan 100g/km scoren,
waaronder Nederland. Ook Denemarken, Portugal,

Zweden, Frankrijk en Finland zitten met gemiddelde
onder de 100 gram. Allemaal landen waar elektrische
rijden wordt omarmt. Volgens JATO-analist Felipe
Munoz zorgen ook de strengere Europese wetgeving
en de nieuwe WLTP regels voor de daling van de uitstoot. “Hoewel de industrie nog meer moet doen om
de CO2-doelstellingen van de Europese Commissie te
halen, hebben fabrikanten aanzienlijke vooruitgang
geboekt met hun nieuwe auto’s die vorig jaar werden
verkocht.”

In 2020 steeg het aantal Europese registraties van
elektrische auto’s en plug-in hybrides met 7,5 procent
naar 1,2 miljoen auto’s, 10,6% van de totale markt.
De Covid-19-pandemie heeft de groei van elektrische
auto’s in heel Europa ondersteund, zegt Munoz. “In
een jaar waarin miljoenen potentiële kopers hun
huis niet uit mochten, valt het extra op dat de totale
gemiddelde uitstoot met 15 g/km afnam. Het betekent
een fundamentele verandering in ons idee van mobiliteit en een grotere behoefte aan duurzame opties.”
Overigens daalde de gemiddelde uitstoot van SUV van
alle autocategorieën het hardst. Doorgaans is de SUV
de grote boosdoener wat betreft CO2-uitstoot – en
nog altijd stoot hij gemiddeld meer uit dan ‘gewone’
auto’s. Maar vorig jaar daalde die uitstoot met 16,2 g/
km. Volgens JATO is ook dat vooral te danken aan de
elektrificatie: er zijn in die categorie vooral veel PHEV
en BEV-uitvoeringen.

Fleet & Lease Trends in Autoleasing

7

Fleet Support met ‘GO’
voor midsize fleets
Voor kleinere tot middelgrote wagenparken introduceert Fleet Support vandaag de zogenaamde ‘GO’
pakketten. Het moet kleinere fleetowners de weg
wijzen in de complexe mobiliteitsmarkt van nu.
De pakketten worden in drie smaken aangeboden:
GO Budget, GO Green en GO Happy. De eerste is
gericht op kosten besparen, de Green-variant om te
verduurzamen en het Happy-pakket om flexibel om
te gaan met mobiliteitsbeheer gericht op medewerkerstevredenheid. Volgens Jaap van Daalen, commercieel directeur van Fleet Support, profiteren kleinere
fleetowners met de GO oplossingen van de ervaringen
die Fleet Support in 30 jaar heeft opgedaan met het
beheer van grotere bedrijven en organisaties. “Voor
kleinere fleets hadden we niet echt een oplossing.
Terwijl ook voor deze partijen de uitdagingen tegenwoordig groot zijn. Bijvoorbeeld een in Amsterdam
gevestigd installatiebedrijf met 40 busjes en 20 auto’s.
Die dieselbusjes komen straks de stad niet meer in.
En het personeel heeft ook niet in alle gevallen wat
aan een auto.” De GO oplossingen richten zich dus

op bedrijven die het wagenparkbeheer erbij doen. In
de pakketten zijn zoveel mogelijk zaken gestandaardiseerd om de kosten te drukken. Andere bedrijven
binnen Mobinck, de mobiliteitsdochter van Autobinck
waar Fleet Support ook onder valt, kunnen worden
ingezet. Bijvoorbeeld wat betreft een mobiliteitskaart
(XXImo) of telematica-diensten (Moove).
Tegenstelling
De drie smaken van GO, Budget, Green en Happy,
moeten we niet zozeer zien als tegenstelling van
elkaar, benadrukt Van Daalen. Maar het maakt wel

verschil met welke bril een ondernemer kijkt naar
zijn mobiliteitsbeleid. Met GO Budget wordt in eerste
gezocht naar kostenbesparing. “Helemaal nu met
corona kan dat gewoon een noodzaak zijn voor een
bedrijf. We kijken dan naar optimalisatie van alle
processen rondom wagenparkbeheer om het zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door onze enorme
database van 60.000 voertuigen weten we ook precies
wat marktconforme prijzen zijn”, aldus Van Daalen. In
GO Green staat deels of volledig overstappen op elektrisch rijden bovenaan de agenda. Daarnaast kunnen
werknemers kiezen uit meerdere vormen van flexibel
vervoer. Met GO Happy wordt flexibel mobiliteitsbeheer voor alle medewerkers mogelijk gemaakt.

Arval onderzoek: niet minder maar meer leaseauto’s!
Tegen de verwachtingen van voor de coronapandemie in zal het aantal leaseauto’s de komende
drie jaar flink toenemen. De gemiddelde omvang van
de leasevloot voor organisaties groeit dit jaar van
gemiddeld 91 naar 113 voertuigen. Dat stelt althans
de 2021 Fleet Barometer van Arval onder 250 fleet &
mobility managers in Nederland.
Daarbij valt vooral de groei van personenauto’s onder
kleine organisaties op, stellen de onderzoekers. Maar
over de hele linie zijn de ondervraagde fleet- en
mobiliteitsmanagers optimistisch en verwachten een
verdere groei binnen de komende drie jaar. Slechts
9% voorziet een krimp in de leasevloot. Die uitkomst
valt moeilijk te rijmen met evenzeer belangrijke
milieudoelstellingen en maatschappelijk verantwoord
ondernemen, stelt Arjos Bot, Head of Consulting &
Arval Mobility Observatory in Nederland. “Het blijkt dat
bestaande trends zijn versterkt, maar ook dat er een
sterkere behoefte bestaat aan operational autolease.
Het is een uitdaging om die groei te rijmen met evenzeer belangrijke milieudoelstellingen. Wel zal er een
sterke vraag zijn naar duurzaam en elektrisch rijden.”
Mobiliteitsplatforms
Tegelijkertijd zien de onderzoekers dat mobiliteitsregelingen kritischer worden bekeken, los van
omstandigheden rondom Covid-19. Drie op de vier
Nederlandse organisaties heeft of verwacht een
strategie gericht op CO2-reductie. De interesse in
gebruik van openbaar vervoer, carpoolen en zakelijke
deelauto’s is toegenomen en wordt inmiddels door
twee op de drie organisaties gebruikt of overwogen.
Gemiddeld denken zelfs zes op de tien fleet- en
mobiliteitsmanagers dat deeloplossingen bestaande
autoregelingen zullen vervangen. Ook de adoptie voor
het mobiliteitsbudget, short-term rental en gebruik
van mobiliteitsplatforms groeit sterk.
Bovendien ziet Bot dat de behoeften van medewerkers een belangrijkere rol zijn gaan spelen. Waarbij
de focus op alle medewerkers gezamenlijk komt te
liggen. “De focus binnen organisaties verschuift van

(auto)leaseregelingen voor een selecte groep
medewerkers naar een pakket aan mobiliteitsoplossingen voor alle medewerkers.” Het gebruik van
private lease is eveneens significant toegenomen,
stelt het onderzoek. Het onderzoek laat tevens de
leidende rol van Nederland zien in de omschakeling
naar alternatieve technologieën zoals elektrische
voertuigen. Deze omschakeling blijkt gemotiveerd
door het feit dat veel fleetowners zoeken naar een
balans tussen budgetdoelstellingen en het voldoen
aan milieu- en MVO-doelstellingen. Ook het voldoen
aan wensen van werknemers en rekening houden
met (toekomstige) milieuzones werden veel genoemd.
Acht op de tien organisaties gebruikt al elektrische
technologie en over het algemeen verwachten zij uit
te komen op zo’n 40% tot 50% elektrische voertuigen
in de komende jaren.
Cijfermatige onderbouwing
De Fleet & Mobility Barometer 2021 moet vooral
organisaties helpen die zich nog aan de beginfase of
middenin de omschakeling naar een modern
mobiliteitsbeleid bevinden. Volgens Bot stelt het
rapport fleet- en mobiliteitsmanagers in staat om op
basis van gedegen data en inzichten een
mobiliteitsbeleid op te stellen. Bot: “Met de Fleet &
Mobility Barometer 2021 hebben we een betrouwbaar
naslagwerk in handen aan trends en inzichten om het
mobiliteitsbeleid van onze klanten mee te ondersteunen. Het ontbreekt namelijk vaak aan cijfermatige onderbouwing, met name door de onzekerheid
die de Covid-19 pandemie heeft gebracht.”

MaaS-app Gaiyo komt
met gratis parkeerapp
Het aanbod parkeerapps in Nederland is groot, maar
de verschillen in prijs en geboden service waren tot
dusver klein. Dat stelt althans Gaiyo dat vandaag
komt met een gratis parkeerapp; het rekent géén
transactiekosten. Maar het biedt wel aanvullende
vervoersfuncties.
De Gaiyo MaaS-app is ontwikkeld door Innovactory
dat meewerkt aan een van de zeven landelijke MaaSpilots. De app is afgelopen september gelanceerd in
het Utrechtse Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern.
In de app zit routeplanning, fileoverzicht, kunnen
treinkaartjes worden gekocht of deelvervoer worden
geboekt. En vanaf vandaag kan dus de straatparkeerwidget van Gaiyo in heel Nederland worden gebruik.
Maar de aanvullende mobiliteitsfuncties moeten het
verschil maken, zegt Lucien Groenhuijzen, CEO van
Innovactory. “Moet je bijvoorbeeld in de binnenstad
van Amsterdam zijn, maar wil je niet €7,50 per uur
te betalen voor het parkeren? Plan in Gaiyo dan heel
eenvoudig je reis met een P+R als tussenbestemming
en boek je vervolgvervoer (OV, deelfiets of deelscooter) ook weer in deze app.
En als je klaar bent met je parkeeractie en wilt weten
of het een beetje doorrijdt op de snelwegen, toont
Gaiyo de relevante verkeersinformatie, inclusief de
eventuele vertragingen die je oploopt naar je volgende
bestemming.” Op basis van de locatie scant Gaiyo
ook welke parkeergarages, P+R’s en parkeerzones er
de omgeving van de bestemming te vinden zijn.
De app toont direct alle parkeeropties, met de
bijbehorende tarieven.
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Nieuwkomer Dealerglass verenigt merkdealers op het gebied van ruitschadeherstel
De allereerste franchiseformule
voor merkdealers op het gebied
van ruitschadeherstel is een feit.
Alle merkdealers kunnen zich
bij Dealerglass aansluiten, zodat
berijders van met Dealerglass
samenwerkende lease- en
verzekeringmaatschappijen, in
het hele land terecht kunnen voor
merkorigineel ruitschadeherstel bij
de dealer.
Meer keuze voor de berijder
Oprichters Bart Janssen en Erwin

Arends zijn verheugd om naar buiten
te kunnen treden met Dealerglass.
Janssen: “Berijders willen graag naar
de dealer voor ruitschadeherstel.
Dit is vaak een vertrouwd adres,
goed bereikbaar en de dealer heeft
de meest actuele kennis over de
steeds complexere auto. Zeker met
de geavanceerde veiligheidssystemen
van nu is het essentieel de juiste
know-how in huis te hebben. Dankzij
de afspraken die Dealerglass
maakt en zal maken met lease- en
verzekeringsmaatschappijen, kan de

berijder nu bij zijn eigen merkdealer
terecht voor een vakkundige reparatie
met originele onderdelen.”
Alle merken
Toyota, Lexus, Renault en Dacia zijn
de eerste 4 merken die zich officieel
aansluiten bij Dealerglass. Dealerglass
voert op dit moment afrondende
gesprekken met nog 8 nieuwe
merken, die zij op korte termijn mag
verwelkomen. Arends: “De kracht
van Dealerglass is dat alle merken
vertegenwoordigd worden, waarmee

links: Erwin Arends, rechts: Bart Janssen

er een nieuwe landelijke speler voor
ruitschadeherstel ontstaat. Hierbinnen
richt iedere merkdealer zich op herstel
van ruitschade van zijn eigen merk.”
De verwachting is dat op niet al te
lange termijn alle merken binnen
Dealerglass vertegenwoordigd worden.
Nieuwe lease- en
verzekeringsmaatschappijen
Dealerglass werkt vanaf de
officiële start per 1 maart 2021
voor een aantal grote lease- en
verzekeringsmaatschappijen.
Daarnaast is Dealerglass
met meerdere lease- en
verzekeringsmaatschappijen
in gesprek met als doel tot een
samenwerking te komen.

DKV investeert in Nederlandse
start-up Route42
DKV breidt z’n digitale samenwerking
verder uit en investeert in de
Nederlandse start-up Route42.
Dit intelligente transportplatform
biedt klanten in de logistieke
sector een hardware-onafhankelijk
telematicasysteem voor fleetmanagement. Data van chauffeurs
worden digitaal gevisualiseerd,
opgeslagen en geëvalueerd.

DE COMPLETE BETAALOPLOSSING
VOOR ELK WAGENPARK.
Meer dan 250.000 acceptatiepunten in Europa.

Ontdek alle voordelen op onze website: travelcard.nl

“Dankzij de strategische samenwerking
met Route42 kunnen we, met onze
klanten en partners, de razendsnelle
digitalisering van de mobiliteitssector
succesvol vormgeven“, zegt Marco van
Kalleveen, CEO bij DKV. DKV ging al
eerder een samenwerking aan met de
Oostenrijkse start-up Styletronic en het
Duitse betaalplatform PACE. DKV wil
één van de internationale marktleiders
worden op het gebied van digitalisering
in de transportsector.
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Vishal Durguram van Stichting Vakgarage

Nog volop uitdagingen

Voorzitter Vishal Durgaram van Stichting Vakgarage meldde
in het afgelopen najaar een stevige toename van het aantal
aangesloten bedrijven. Opvallend daarbij was het groeiend
aantal merkdealers dat toetreedt tot de keten. Goed nieuws
dus in het eerste Covid-jaar. Met de zomer in zicht heeft het
optimisme van voorzitter Durgaram nog geen enkele deuk
opgelopen: “Maar je moet wel kort op de bal blijven.”

Nog altijd is Vishal Durgaram positief gestemd, zo geeft hij toe: “Maar ik ben
een positief mens, ook nu. We zijn inmiddels een jaar verder en als ik achteruit
kijk heeft onze Stichting Vakgarage vorig jaar een plus gedraaid ten opzichte
van 2019. Een kleine plus weliswaar, maar toch. Nu zien we wel dat het aanbod
niet in dezelfde snelheid komt. En ik houd rekening met het feit dat er minder
kilometers worden gereden en minder slijtagedelen worden vervangen. Maar
we gaan ook dat wel weer goed maken door de APK’s. En door stilstand van
veel auto’s zullen er ook meer accu’s worden verkocht.” De werkelijke groei
ziet Durgaram echter in de vraag naar occasions, hetgeen een vaste bron van
inkomsten is bij de Vakgarages. Dat zijn er inmiddels 328 en de rek is er wat hem
betreft nog niet uit: “Er zijn nog enkele gebieden waar ik groeimogelijkheden zie.
Drenthe bijvoorbeeld maar ook in de regio Amsterdam en de regio Breukelen en
Woerden. We blijven ook in deze tijd actief zoeken naar bedrijven die zich bij ons
aan willen sluiten. Die acquisitie moet blijven doorgaan want de groei van ons
netwerk van Vakgarages is belangrijk. Voor de particuliere markt maar ook zeker
voor de zakelijke markt moeten wij een netwerk hebben waarin een Vakgarage
altijd dichtbij is. We zien dat de dealernetwerken steeds verder inkrimpen. Als
berijder, zakelijk of particulier, willen wij dan de goede lokale oplossing bieden.”
Al enige tijd is het volgens Durgaram een trend dat merkdealerbedrijven graag
toetreden tot het Vakgarage-netwerk. Als reden voert hij aan dat de dealerbedrijven zich willen aansluiten om minder afhankelijk te zijn van het verkopen
van nieuwe auto’s en meer aftersaleswerk dan alleen het merkgebonden
onderhoud voor de zakelijke markt te kunnen doen. “En wij zijn natuurlijk blij
met de komst van dergelijke bedrijven, omdat die al gewend zijn om de zakelijke
markt goed te bedienen”, voegt de Vakgarage-voorman daaraan toe.
Hij verwijst daartoe ook naar de drie belangrijke pijlers onder de visie: service,
kwaliteit en snelheid. Daarbij zijn halen en brengen en goede faciliteiten voor
de klanten belangrijk. “Want het onderscheid tussen klanten vervaagt. Ook
particulieren willen goede koffie, wifi en een plek om even de mail bij te werken
als ze op hun auto wachten. Dat is niet meer alleen voorbehouden aan de
zakelijke berijder. Als Vakgarage moet je die faciliteiten bieden”, zegt Durgaram,
die er fijntjes aan toevoegt dat de prijsstelling voor uurtarieven bij de Vakgarage
beduidend lager liggen.

Met succes richt Vakgarage zich ook op de groeiende armada van bussen en
busjes waar de MKB-sector en het eveneens groeiende leger van ZZP’ers
gebruik van maakt. “We zien dat bij deze groepen een sterke behoefte is
aan een lokale oplossing. Je wilt liever niet naar een andere plaats voor
onderhoud en veel van die ondernemers zitten in dezelfde lokale clubs en
ondernemersverenigingen, waarbinnen ze met elkaar zaken doen.”
Het is tevens de opmaat voor Vakgarage naar de grootzakelijke markt, waarbij
een aantal grote leasemaatschappijen Vakgarage als preferred supplier
heeft aangewezen. “Daarnaast hebben wij inmiddels drie grote vloten met
bedrijfsbussen waarvoor wij het onderhoud doen. Die partijen, waaronder
automatische deuren leverancier Record deuren en bezorgdienst Dynalogic,
kiezen voor een andere strategie. Zij kopen zelf de bedrijfswagens in plaats van
te leasen en rijden er dan langer mee door, gemiddeld zo’n zes tot zeven jaar.
Dat levert je uiteindelijk als fleetowner een hoger rendement op. Uiteraard is
goed en tijdig onderhoud dan wel van belang.”
Vishal Durgaram ziet voor de komende jaren nog volop uitdagingen. Primair
is dan om een antwoord te krijgen op de vraag hoe de automotive sector zich
gaan ontwikkelen: “De occasion-markt is sterk in beweging. Lever je de auto
in of koop je een auto omdat je voorheen met het openbaar vervoer ging. De
mobiliteitsbehoefte zal nu eenmaal veranderen door Covid en dan zijn er allerlei
keuzes te maken: van een motor tot een scooter of fiets. In elk geval blijft dat
er zekerheid van mobiliteit moet zijn.” En dan is er dat andere fenomeen, dat al
bijna geen fenomeen meer is: de elektrificatie van de auto. “Dat dat er aankomt
is geen verrassing meer. Als Vakgarage zijn wij druk bezig om dit zo snel
mogelijk te implementeren in ons netwerk. Een van onze speerpunten is om de
kennis en de equipment te verwerven en dan de zakelijke en particuliere markt
te bedienen”, zegt Durgaram, die geen enkele reden ziet waarom de elektrificatie
van de auto niet doorzet: “Actieradius is geen reden. Vervuilende batterijen ook
niet meer: die zijn straks vrij van kobalt en lithium. De ontwikkelingen gaan snel
maar zullen ook weer vragen oproepen. Wat doe je als je op wintersport gaat of
een vakantie met een caravan?”
Waar men op mag rekenen is dat Stichting Vakgarage de antwoorden wil geven,
besluit Vishal Durgaram: “Daarom zitten wij kort op de bal: om in te spelen op de
behoeften uit de markt!”
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Michelin e.Primacy levert besparing voor EV en brandstofauto

Besparing en extra
range cadeau krijgen…
Michelin zet weer een extra stap op de duurzaamheidsladder met de introductie van de e.Primacy, een band voor zowel
elektrische, (plug-in) hybrides als brandstofauto’s. Een band die EV’s extra range biedt en de brandstofmotor extra besparing
oplevert. De e.Primacy bevindt zich bovendien in de top 1 procent van banden die het best scoren op het nieuwe bandenlabel dat
afgelopen 1 mei is geïntroduceerd. En waarvan de eisen best wat strenger hadden gemogen, zegt Jos Swint van Michelin.

De opkomst van elektrisch rijden is een grote drijfveer geweest in het
ontwikkelen van het nieuwste product van Michelin, de e.Primacy. Een band met
de laagste rolweerstand in zijn klasse zonder dat dit ten koste gaat van de grip.
Een band die onder een elektrische auto de actieradius al snel verlengd met
zo’n 7 procent. En aangezien het bij EV’s grotendeels draait om range, is dat een
prima unique selling point voor deze nieuwe band van Michelin. Maar Jos Swint,
product marketing manager Michelin Benelux, benadrukt dat niet alleen de EV
profiteert van de specificaties van de e.Primacy. Ook onder een ‘conventionele
auto’ met brandstofmotor zorgt de band voor een significante besparing op
het brandstofverbruik, tot wel 0,21 liter per 100 kilometer. “Dat lijkt misschien
niet veel, maar probeer je verbruik door verantwoord rijgedrag maar eens
naar beneden te krijgen. Je moet dan veel moeite doen om die 0,2 liter winst te
behalen; je moet dan zo ongeveer 50 km/h per uur rijden op de snelweg. Met de
e.Primacy krijg je de besparing gewoon cadeau.”

CO2-doelstellingen
Bij plug-in hybrides snijdt het mes aan twee kanten: de elektrische range kan
zomaar van 50 naar 54 kilometer gaan en vervolgens op de brandstofmotor
wederom het voordeel van de brandstofwinst door de verlaagde rolweerstand.
Het zijn waarden die, hoe klein het ook lijkt te zijn, voor grote impact kunnen
zorgen. Zeker voor de grotere fleetowners. “De e.Primacy helpt hen de CO2doelstellingen te verwezenlijken. Of leaserijders, die hun gedroomde leaseauto
net binnen de bestaande CO2-caps zien vallen. Ook helpen we de prijs te
drukken van de auto’s aangezien de BPM tegenwoordig draait om de CO2uitstoot. De e.Primacy zit als OEM-band onder veel gangbare auto’s waarbij
de lagere rolweerstand zorgt voor lagere uitstoot, dus minder BPM. Dat drukt

weer niet alleen de prijs van de auto, maar helpt ook autofabrikanten in hun
strijd om de CO2-uitstoot terug te dringen, niet in de laatste plaats vanwege de
torenhoge boetes die ze anders van Europa voor hun kiezen krijgen als ze de
grenswaarden niet halen.”

“De e.Primacy helpt fleetowners
CO2-doelstellingen te verwezenlijken.
Of leaserijders, die hun gedroomde
leaseauto net binnen de bestaande
CO2-caps zien vallen”
Als Michelin zijn nieuwe band bij klanten levert, is die overigens volledig CO2neutraal. Michelin is daarin geslaagd door de hele levenscyclus van de band
mee te nemen in de ontwikkeling, vanaf het winnen van de grondstoffen tot aan
het vervoer van de banden en de uiteindelijke end-of-life cycle. Mede daardoor
heeft de e.Primacy als eerste band een Environmental Product Declaration
(EPD) gekregen. Daarin staat de impact van een band op de planeet en de
bevolking aangegeven. Het illustreert, volgens Swint, de inzet van Michelin om
een duurzamere mobiliteit te stimuleren. “Je ziet tegenwoordig niet alleen de
push vanuit bijvoorbeeld leasemaatschappijen en fleetowners voor duurzame
producten, ook consumenten en zakelijke (lease)rijders zijn bereid een keuze te
maken voor het gebruik van betere producten. Dit bewustzijn zien we terug in de
hele cirkel van werkgever, werknemer en leasemaatschappij.”

Nieuwe bandenlabel
De duurzame ambities van Michelin

Michelin blijft groeien, investeren en innoveren op het gebied van banden.
De ontwikkeling van de mobiliteit na COVID en de versnelde groei van
de markt voor elektrische voertuigen biedt een mooie kans voor groei
van de Groep. Het bedrijf richt zich inmiddels ook op vijf sectoren buiten
de banden: services & solutions, flexibele composieten, medische
apparaten, 3D metaal printen en waterstofmobiliteit. Op dat laatste vlak
wil Michelin zelfs, wereldwijd leider worden in systemen voor waterstof
brandstofcellen. In ‘Services & Solutions’ richt het zich nadrukkelijk
op connected fleets. Een en ander werd bekend tijdens de presentatie
van de ‘Alles Duurzaam’ strategie voor 2030 begin april. Die berust op
voortdurend onderzoek naar het juiste evenwicht tussen People, Planet,
Profit. Daarmee wil de Groep een duurzame groei realiseren met een
omzetstijging van gemiddeld 5% tussen 2023 en 2030. Daarnaast moet
20% tot 30% van de omzet worden gerealiseerd met andere activiteiten
dan banden. Eerder gaf de bandenfabrikant al aan in 2050 banden te
maken volledig bestaand uit gerecyclede en andere duurzame materialen.

Daarbij scoort de e.Primacy optimaal op het nieuwe bandenlabel wat sinds
begin deze maand van kracht is. De wijzigingen in dit label zijn niet ‘dramatisch
anders’, zegt Swint. Het is voor de consument eenvoudiger geworden waarbij
bijvoorbeeld het aantal parameters ‘wet grip’ en rolweerstand terug is gegaan
van zeven naar vijf klassen. Voor bandenfabrikanten en distributeurs zijn de
verplichtingen wel toegenomen; het nieuwe label moet immers over de hele
linie betere banden opleveren, benadrukt Swint. Logistiek zijn de uitdagingen
overigens wel groot; het nieuwe label, dat er anders uitziet, wordt ‘overnight’
ingevoerd, er is geen transitieperiode. Maar toch is het nieuwe label een goede
zaak, zegt Swint. “Michelin had het nog wel een tandje strenger gewild, met
bijvoorbeeld meer aandacht voor de levensduur van de band. Dat zit er nu nog
niet in. Michelin is volop bezig met duurzaamheid, waarnaast extern afrolgeluid
ook een belangrijk onderdeel vormt. En aan het einde van de rit, hoe ga je om
met het hergebruiken van de materialen? Wat dat betreft blijven we pushen
voor strengere wetgeving. Milieuverantwoordelijk handelen is een onmisbaar
onderdeel van onze strategie en dat staat niet haaks op ons businessmodel.
De e.Primacy ondersteept dat perfect.”
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De slimme automotive financier yesqar springt in op veranderende mobiliteit

Slimme financiering als ‘life line’
voor ontwikkeling nieuwe mobiliteit
Ze zitten bij verschillende partijen aan tafel: de leasemaatschappij op zoek naar groei van zijn wagenpark,
het dealerbedrijf op zoek naar een betere financiering voor
zijn wisselende voorraad, of aanbieders die bij een groot
woningcomplex deelauto’s wil inzetten. Het enthousiasme
bij de Eindhovense fintech yesqar spat er vanaf. Niet bepaald
de indruk die je doorgaans krijgt bij een financieringsmaatschappij. Als volle dochter van de ondernemende
NIBC Bank wil yesqar uitgroeien tot dé slimme automotive
financier van Nederland.

Co-founder Wim Visser en Head of Sales Tim Roelofs van yesqar kennen de
vele uitdagingen waarvoor de automotive branche anno 2021 voor staat. Van
de toenemende digitalisering, een veranderend distributiekanaal, overnames
en internationalisering tot aan de transitie naar elektrische mobiliteit en
alle implicaties die dat teweegbrengt bij het auto- en leasebedrijf. Van de
verschuiving van bezit naar gebruik tot de ontwikkeling van Mobility as a Service
(MaaS). De veranderingen zijn enorm. Maar wat blijft is dat de automotive
branche een kapitaalintensieve sector is en blijft, misschien nog wel meer dan
voorheen. Daarom is de ‘life line’ met een goede financieringsmaatschappij,
die snapt wat er in de branche speelt, onmisbaar. En daar wil de NIBC-startup
yesqar op inspelen. Door data inzicht en automotive kennis kan yesqar meer
financieren, helemaal nu bij de grootbanken specifieke sectorkennis afneemt.
Bovendien kijken deze grootbanken naar vooral algemene trends in de sector,
zegt Visser. “Het feit dat diesel internationaal in het verdomhoekje zit, zegt niet
per definitie iets over de verkoopkansen van een Volkswagen Passat diesel bij
een lokaal dealerbedrijf hier in Eindhoven. Vooralsnog geldt dat er voor alle
auto’s wel een verkoopmarkt is. Ofwel: de markt weet altijd raad!”

Data vanuit QarQuest
Dat laatste is ook meteen de kracht van yesqar. Het financieringsbedrijf is
namelijk een initiatief van NIBC Bank en datatechnologiebedrijf QarQuest.
Dat laatste bedrijf analyseert onder andere 24/7 ruim 60 miljoen occasions in
Europa en combineert deze data met haar expertise in de automotive-markt.
Dankzij het partnership krijgt yesqar inzicht in de verkopen in binnen- en
buitenland, omloopsnelheid en de waardeontwikkeling van auto’s. De data

vanuit QarQuest wordt door onze klanten gebruikt om bijvoorbeeld te zorgen
dat er minder auto’s in voorraad hoeven te staan, er een snellere doorlooptijd
is en er meer rendement behaald kan worden. De financiering sluit hier dan
precies op aan. “Door de data-gedreven aanpak hebben we ook beter inzicht in
de waardeontwikkeling van auto’s, waardoor we de risico’s van de financiering
beter kunnen beoordelen en ruimer kunnen financieren”, aldus Roelofs. Yesqar
financiert doorgaans 20 tot 30 procent meer op de voorraad dan de algemene
banken doen. Dat komt door de specifieke kennis van de auto’s. Roelofs kwam
het laatst nog tegen bij een klant. Die kreeg bijvoorbeeld bij zijn bank geen
(voorraad)financiering meer voor een Opel Insignia diesel die al 165 dagen te
koop stond. “Vanuit onze data weten we echter precies dat de gemiddelde statijd
van een Insignia diesel 200 dagen is. Dus ook daar is een koper voor.”

De bank als consultant?

Yesqar is dé slimme autofinancier die op een fintech manier de zaken
heeft geregeld. Zo omschrijven Visser en Roelofs het liefst yesqar. Want
bij fintech denk je al snel aan digitalisering. En dat is bij yesqar maar
een deel van het verhaal. Het blijft een ‘mensenbusiness’ benadrukken
beide heren. Aan de klant om te bepalen of die bijvoorbeeld contact wil
via de portal of gewoon de telefoon wil pakken. Die human touch moet bij
yesqar er altijd inblijven. Daarom ook de focus op de ondernemer. Vanuit
de eigen expertise schuwt yesqar het advies richting ondernemers niet.
Roelofs: “Moet je nog wel groeien met de bestaande business of is het
beter te zoeken naar een ander assortiment? Kan je je beter richten op
een niche en de online propositie versterken ? De automotive branche is
geen homogene sector. Er zijn zoveel verschillende smaken. Dat maakt
het juist voor ons zo leuk.” Of er wat algemene succesfactoren kunnen
worden benoemd? Visser: “Focus. Dat is toch wel de belangrijkste
eigenschap van een onderneming. Waar je je ook op richt, ga er bovenop
zitten en zorg dat je duidelijk kunt sturen op de business.”
Overigens blijft de datatak QarQuest gewoon in de markt bestaan met
een eigen propositie. Het is tegenwoordig ook internationaal actief. Dat
laatste ligt ook voor yesqar in het verschiet.
Meer informatie over yesqar? Kijk op de website www.yesqar.nl

Transparant

Wim Visser

Tim Roelofs

Yesqar richt zich in deze fase hoofdzakelijk op het financieren van autovoorraden
en leaseportefeuilles. Maar ‘nieuwe mobiliteit’ staat eveneens volop in de
belangstelling, benadrukken Visser en Roelofs. De transitie van bezit naar
gebruik van mobiliteit zie je al gebeuren, al is het nog op relatief kleine schaal en
is de markt nog zoekende naar de juiste modellen. Maar dat het gaat gebeuren,
dat staat volgens beide heren vast. En daar wil je als slimme automotive
financier bij betrokken zijn. “Of deelauto’s nu echt gaan doorbreken of dat het
toch een abonnementsvorm wordt, of een mengvorm daarvan, dat is de grote
vraag. Maar de gesprekken hierover vinden al plaats. We denken mee met
de ondernemers, want vaak is er een andere financiering voor nodig om een
project vlot te trekken. Wij willen feitelijk met onze financieringsproducten de
ondernemer meer ruimte geven om te ondernemen”, aldus Roelofs. Vorig jaar
september opende yesqar officieel haar deuren, gevestigd in een startup-gebouw
aan de Strijp-S in Eindhoven. De voorbereiding was al veel eerder van start
gegaan, veel tijd is er onder andere gestoken in het bouwen van de klantportals.
In dit portal heeft de klant niet alleen inzicht in zijn financiering, maar kan hij
ook met een druk op de knop geld opnemen of aflossen. Van daaruit is er ook de
koppeling met QarQuest voor het inzicht in de voorraad en/of leaseportefeuille.
Het is allemaal uiterst gebruiksvriendelijk maar misschien nog wel belangrijker:
het is transparant. Visser: “Zowel de klant als wij kijken naar dezelfde data.
Waar een financieringsaanvraag traditioneel verdwijnt in een soort blackbox,
zien klanten bij yesqar direct en exact waarop de beslissing op een aanvraag is
gestoeld. Die transparantie en snelheid weten klanten enorm te waarderen.”
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Integreer Salesforce en Trackjack voor meer grip op het wagenpark
TrackJack Europe introduceert
de eerste app in de wereld die het
mogelijk maakt om alle inzichten uit
een wagenpark te integreren met
Salesforce. Dus niet alleen enkel
informatie over routes, kilometers en
de tijd die op locaties is doorgebracht.
Maar door de koppeling wordt
inzichtelijk wat de omzet per gereden
kilometer of omzet per uur op locatie
is. En uiteraard per medewerker.
Salesforce gebruikers willen één
platform waarop alle data wordt
verzameld, alles centraal inzichtelijk is
en waar altijd maar een plek hoeft te

worden geraadpleegd om direct te zien
hoe de organisatie er voor staat. Met
TrackJack online behoudt een bedrijf
altijd zicht op de voertuigen. TrackJack
is marktleider op het gebied van online
rittenregistratie en track & trace
oplossingen en maakt het mogelijk
om voertuigen nooit meer uit het oog
te verliezen. Door de koppeling met
Salesforce wordt het nu mogelijk om
alles vanuit één systeem inzichtelijk
te maken en op te nemen in uw eigen
rapportages. Hoeveel kilometer is er
afgelegd om tot de omzet te komen?
Hoeveel bezoeken zijn er nodig geweest
bij een vaste klant voor die deal?

En hoeveel tijd heeft een
accountmanager bij de klant
doorgebracht? De officiële Salesforce
Appexchange App van TrackJack

EEN LASTIGE KEUZE:
MÉGANE, T-ROC
OF RENEGADE ?
Met de nieuwe Avis-app hoef je
niet meer te raden welke auto je krijgt.
Download de app vandaag nog en
rijd weg in het model van je keuze.
WE TRY HARDER

MET ÉÉN TIK OP WEG

is samen met Capgemini tot stand
gekomen. Meer weten?
https://www.trackjackeurope.com/
trackjack-en-salesforce

MENNEKES eMobility:
Charge Up Your Day!
MENNEKES, een Duits familiebedrijf
en specialist op het gebied van laadoplossingen voor elektrisch vervoer,
is de ontwikkelaar van de laadstekker
‘Type 2’, de standaard laadkabel voor
het opladen van elektrische voertuigen
in Europa. Het is ook producent van
slimme laadstations. Edwin de Veen,
directeur van de Nederlandse
vestiging: “Charge Up Your Day!
Dat is ons antwoord op een van de
spannendste vragen van nu: hoe laat de
elektromobiliteit zich implementeren?
MENNEKES heeft passende oplossingen voor de infrastructuur en mobiliteit
van morgen!” Tot nu toe werden door
MENNEKES meer dan 80.000 laadpunten storingsvrij geïnstalleerd.
“Daarbij bieden wij vanuit onze
Nederlandse vestiging in Deventer
een totaaloplossing: advisering, laadstations of het energiemanagement en
van support op locatie tot aan
technische scholing voor partners.”
www.chargeupyourday.nl
MENNEKES eMobility Nederland B.V.
Hanzeweg 20
7418 AT DEVENTER
Tel.: 0570-24 11 24

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.,
die zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen
en regio’s. App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken
van Google LLC.
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BP Fuel & Charge: één aanspreekpunt, één factuur, één overzicht, één oplossing

“Een divers wagenpark vraagt
om een andere aanpak”
Paul van der Leer is Supply Chain Director bij KwikFit en
daarmee ook verantwoordelijk voor het inkopen van leasecontracten én brandstof. Aangezien KwikFit duurzaamheid hoog
op de agenda heeft staan, verandert zijn wagenpark continu. En
dat zou kunnen zorgen voor een enorme berg aan administratie.
“Maar met BP Fuel & Charge heb ik er geen omkijken naar.”

Binnen KwikFit is Van der Leer verantwoordelijk voor inkoop van goederen en
diensten en voor de bijbehorende logistieke stromen. Daar valt het inkopen van
leasecontracten en brandstof ook onder. “Ik heb er een aardige lean methode
voor gevonden; onze leasemaatschappijen nemen het grootste gedeelte van
het beheer over. Onderhoud en bandenvervangingen gebeuren uiteraard in
onze eigen werkplaatsen.” Van der Leer geeft aan dat hij voor wat betreft de
leaseauto’s bewust geen verplicht merkenbeleid voert. “Ik wil dat iedereen
tevreden is met zijn of haar auto. Mijn ervaring is: als je de auto laat uitkiezen die
bij hem of haar past, dan is men er veel zuiniger op. Aan het eind van de looptijd
krijg ik louter lovende berichten van de leasemaatschappijen, dat onze auto’s zo
netjes ingeleverd worden. Kijk, als die auto’s aan het eind van de looptijd meer
waard zijn, dan zien wij dat natuurlijk weer terug in onze exploitatie.”

Duurzaamheidsprincipe
KwikFit is een MVO-gecertificeerde organisatie die duurzaamheid hoog op
de agenda heeft staan. Inmiddels is er zelfs een vestiging die helemaal CO2neutraal is en de komende jaren volgen er meerdere vestigingen. Van der Leer
vervolgt: “Wij vinden het belangrijk om het duurzaamheidsprincipe actief uit
te dragen en dat geldt zeker ook voor onze vloot van 65 leaseauto’s. Nu rijden
er vijftien EV’s rond, maar dat zijn er eind 2021 zo’n veertig. Iedere nieuwe
auto is bij ons een elektrische. In ons MVO-plan staat dat wij vanaf 2025 geen
brandstofauto’s meer in het eigen wagenpark willen hebben.” De bereidheid
onder de leaserijders van KwikFit – managers en een ambulante ploeg die
de vestigingen in de regio bezoekt en ondersteunt – is groot te noemen.
“De actieradius van de moderne EV’s volstaat eigenlijk in alle gevallen,”
aldus Van der Leer. “Voor onze bedrijfswagens is dat nog een iets ander verhaal,
die markt is simpelweg nog niet zo ver qua elektrificatie. Maar ik schat zo in dat
het later dit jaar of in 2022 heel anders zal worden.”

Totaaloplossing
Een veranderend en meer divers wagenpark vraagt vanzelfsprekend om een
andere aanpak. Hier kwam bp om de hoek kijken. Al vele jaren hebben KwikFit
en bp een sterke relatie samen en die band werd recentelijk alleen maar sterker
toen BP Fuel & Charge werd geïntroduceerd bij Van der Leer. “Toen zij aangaven
dat ze een totaaloplossing hadden voor tanken en laden, ongeacht of het
wagenpark volledig op brandstof, volledig elektrisch of gemengd is, werd ik daar
wel blij van. Hoe gemakkelijk is het om één aanspreekpunt, één factuur,
één overzicht en dus één oplossing te hebben?” Voorheen kreeg Van der Leer van
elke leasemaatschappij en van elke auto één brandstoffactuur en dat is nou niet

BP Fuel & Charge

In zakelijke mobiliteit is tegenwoordig meer te kiezen dan ooit.
Van de laatste elektrische modellen, een hybridevoertuig tot een
bestelbus die op diesel rijdt. Dit maakt het er niet gemakkelijker op
voor de wagenparkbeheerder die op deze manier legio facturen en
aanspreekpunten behandelt. Met de eenvoud van BP Fuel & Charge
betaal je alle energie van je wagenpark met maar één tankpas. Alle
kosten komen op één factuur en je hebt toegang tot 1.500 tanklocaties
en honderd procent van de Nederlandse publieke laadpunten. Ook de
thuislaadpaal én het verrekenen van laadkosten met een medewerker is
mogelijk. Kijk hier voor alle voordelen: www.bp.nl/fuel-charge.

BP & Vattenfall Incharge

Pieter van Ommeren, directeur Vattenfall InCharge Nederland:
“De samenwerking van Vattenfall InCharge en bp biedt zakelijke klanten
de mogelijkheid om de vloot van hun klanten te elektrificeren met behulp
van een complete laadoplossing: thuis, op kantoor en onderweg. BP Fuel
& Charge zorgt voor een volledige oplossing voor alle brandstoffen voor
de beheerder, alles op één factuur en overzicht. De berijder heeft via de
app publieke laadpunten en laadsessies inzichtelijk en met de laadpas
kan een EV-rijder bij publieke palen in heel Europa de auto laden. De
kosten voor het laden, thuis en onderweg, worden met Fuel & Charge
automatisch vergoed. Vattenfall InCharge zorgt voor de installatie van de
benodigde laadoplossing bij werknemers thuis en bij klanten op kantoor.
Zo kan de beheerder de berijder laten laden tegen lage kosten. Met deze
samenwerking stimuleren wij de overstap naar e-mobiliteit. Elektrificatie
van de transportsector is één van de belangrijkste maatregelen om de
klimaatdoelen te realiseren.”

bepaald efficiënt. Hij stelt: “Ik zei eerder al, ik wil het zo lean mogelijk houden
en bp helpt me daar uitstekend bij. Ik kan niet anders dan heel erg enthousiast
zijn. Het is extra mooi dat de thuislaadpalen voor de medewerkers direct met
energieleverancier Vattenfall zijn te regelen. Wel zo helder en overzichtelijk.
Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij, en voor ons als KwikFit, de allerbeste
oplossing is. Ik heb er geen omkijken naar, want bp regelt het allemaal
uitstekend met Vattenfall. Ontzorgen, daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

“Het is extra mooi dat de thuislaadpalen
voor de medewerkers direct met
energieleverancier Vattenfall zijn te regelen”
Paul van der Leer, Supply Chain Director KwikFit
Van der Leer geeft aan dat hij beslist niet de enige is die met dit bijltje hakt.
Veel meer wagenparkbeheerders hebben een divers wagenpark. Het lijkt
misschien aantrekkelijk om versnipperd in te kopen, maar soms moet je
besluiten om van dat principe af te stappen om een nog beter resultaat te
behalen en om alles naar een hoger plan te tillen. Door versnipperd in te kopen
kom je in mijn ogen nooit tot het maximale. En dat ik wel waar ik voor sta en ga;
een langdurige relatie met één partij is beter dan hele kortstondige relaties met
veel verschillende partijen.”
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Fleet Support maakt grote stap in Europa

Van wagenpark
beheren tot mobiliteit
regisseren…
Het al omvangrijke wagenpark van 60.000 beheerde
voertuigen van Fleet Support is met de overname van Gloriant
afgelopen april uitgebreid tot 160.000. Daarmee behoort Fleet
Support tot de top3 van grootste Europese spelers op het
gebied van wagenparkbeheer en mobiliteitsmanagement.
Die grote, onafhankelijke database levert bovendien een schat
aan informatie op, waar onder andere de Lease Rate Monitor
mee wordt gevoed. Die wordt nu ook internationaal uitgerold.

Bovendien heeft Fleet Support er met de overname van Gloriant het fleet
management softwareprogramma XPOfleet bij gekregen. Dit in de markt
bewezen softwarepakket is er voor bedrijven die het mobiliteitsbeheer
grotendeels in eigen hand willen houden. Fleet Support beschikte nog niet over
een dergelijk product en hiermee kan het nu een nieuwe doelgroep bedienen.
Het andere onderdeel van Gloriant is Mobility Power. Dat is, net als Fleet
Support, een fleet management organisatie, maar dan met name gericht op de
Belgische markt. Het samengaan van beide bedrijven biedt Fleet Support nu een
mooie stap richting Europees marktleiderschap. Want er ligt, volgens
Jaap van Daalen, commercieel directeur van Fleet Support, nog een grote markt
braak. Ook in Nederland. Volgens Fleet Support is de marktpenetratie door fleet
management leveranciers ‘slechts’ 20 tot 25 procent, daar waar dit in andere
dienstverlenende sectoren wel 80 tot 90 procent kan zijn.

Fleet Support haalt EIFFEL binnen als klant

Na een uitgebreide marktverkenning heeft EIFFEL Fleet Support in mei
gekozen als mobiliteitspartner. Het wagenpark van ruim 600 auto’s en het
beheer van de circa 200 mobiliteitspassen zal volledig aan Fleet Support
worden uitbesteed. Het adviesbureau verwacht de komende jaren flink te
groeien waarmee de opvallend rode EIFFEL-auto’s met logosticker op de
achterzijde in aantal zal toenemen. Volgens Niels Schmitz, projectleider
Mobiliteit bij EIFFEL, een kans om stappen te zetten in service, met
meer flexibiliteit en een aanbod op maat. “Ook duurzaamheid speelt
daarbij een rol. Wat ons betreft is een succesvol businessmodel een
sustainable businessmodel. Het terugbrengen van de CO2-uitstoot van
het wagenpark is een belangrijke doelstelling, elektrificatie helpt daarbij.
Ons wagenpark is nu al voor 60 % elektrisch en we zijn zeker nog niet
klaar.” Fleet Support zal de mobiliteit binnen EIFFEL naar een volgende
fase brengen, met een aanbod dat beter aansluit op de wensen van de
medewerkers en efficiënter en effectiever is ingericht.

Toenemende vrijheid voor werknemers
Die (internationale) groei-expansie wordt nu de inzet van Fleet Support.
Want de wereld van zakelijke mobiliteit verandert snel. Steeds vaker is
het vertrekpunt een integraal en flexibel mobiliteitsbeleid voor de hele
organisatie. Waarbij werknemers steeds meer vrijheid krijgen om zelf de ideale
mobiliteitsoplossing te kiezen. Soms een al of niet elektrische deelauto van de
werkgever, soms het OV, dan weer bijvoorbeeld een e-bike. Bovendien wordt
nieuwe mobiliteit of smart mobility steeds vaker omarmd. Van Daalen:
“Dat betekent wel een serieuze uitdaging. Hoe combineer je smart mobility met
aantrekkelijk werkgeverschap, verdere verduurzaming en kostenbeheersing?
En hoe komt je tot een logische match met de administratie en de bedrijfsvoering? Wij helpen werkgevers om de juiste leveranciers te contracteren tegen
de meest gunstige condities. Is dat geregeld, dan zorgen we ervoor dat het
flexibele mobiliteitsaanbod gemakkelijk voor de werknemers beschikbaar is.
Als ‘managing agent’ bewaken we de contractafspraken met de leveranciers

Jaap van Daalen

over het fleet- en mobility management. Zo maken werkgevers een doordachte
overstap naar een integraal, future-proof mobiliteitsbeleid.”
Wat ook helpt is dat Fleet Support onderdeel is van Mobinck, het flexibele
mobiliteitslabel van moedermaatschappij AutoBinck Group, met bedrijven als
o.a. Moove Connected Mobility, dat telematica- en deelauto-oplossingen biedt
en leverancier van flexibele mobiliteit XXImo. “Met XXimo wordt een prachtige
oplossing geboden voor alle werknemers van onze klanten, ook voor de nietleaserijders. Die kunnen met de XXimo oplossing heel makkelijk gebruik maken
van het OV, van deelmobiliteit, ze kunnen hun mobiliteitsbudget managen, maar
ook tanken en laden”, aldus Van Daalen.

Leasetenders
Daarnaast is er die andere, unieke propositie in mobiliteitsland, benadrukt de
commercieel directeur. Dat is de Lease Rate Monitor (LRM). Het product bestaat
al 15 jaar en is heel succesvol bij organisaties die met 1 leasemaatschappij
werken en zekerheid willen hebben over het prijsniveau. Sinds kort wordt
de Lease Rate Monitor ook Europees uitgerold, vooral voor internationale
wagenparken die met 1 leasemaatschappij werken. Van Daalen: “Bedrijven
die een leasetender uitschrijven krijgen op dat moment de scherpste
leasetarieven, het is nu eenmaal een competitieve markt. Als bedrijf wil je dat
scherpe prijsniveau vasthouden gedurende de hele looptijd van het contract.
Wij zetten die scherpe tender tarieven af tegen onze database, waarna we de
prijsontwikkelingen op de voet volgen. LRM toetst de risicocomponenten van
leasecontracten zoals restwaarde, reparatie, onderhoud en banden en borgt
het prijsniveau er van. LRM leverde onze opdrachtgevers op deze manier al
vele miljoenen aan besparingen op. En dat kunnen we nu dus ook op Europees
niveau. De twee eerste grote corporates hebben inmiddels al een contract
hiervoor gesloten met Fleet Support.”
LRM, dat overigens is geaccrediteerd door Deloitte Risk Services als
onafhankelijke auditor, maakt het mogelijk om te werken met één leasemaatschappij. Zo’n single vendor model levert voordelen op; bedrijven
kunnen voor een groot deel de operationele beheerprocessen uit handen
geven en krijgen maar één rapportage, één factuur en één aanspreekpunt.
Van Daalen: “Van onze klanten werkt iets meer dan de helft met meerdere
leasemaatschappijen. Waar overigens valide overwegingen aan ten grondslag
liggen, niet alleen wat het scherp houden van tarieven betreft. Het hangt ook
af van het type organisatie, de samenstelling van het park en welk mobiliteitsbeleid het beste past. De andere helft van onze klanten werkt met één leasemaatschappij en velen daarvan hebben veel baat bij de Lease Rate Monitor.
Paradoxaal is dat ook de meeste leasemaatschappijen welwillend zijn om met de
Lease Rate Monitor te werken. Ze zien de voordelen van de exclusiviteit die single
vendor biedt, in combinatie met LRM, zeker ook in. En nu dus ook in Europa ”
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Unieke laadvoorziening van Total Nederland bij zero emissie verhuisbedrijf Deudekom

“Het mooie is dat we nu echt klaar
zijn voor de toekomst”
Een primeur in laadinfrastructuurland: in mei opent Total Nederland semipublieke laadstations, met snellader,
voorzien van een (schaalbare) batterijcharger voor ontlasting van het net en toegepaste smart charging.
Het geheel is voortgekomen door met de klant mee te denken hoe zij op een zo effectief en rendabel mogelijke manier
hun mobiliteit kunnen verduurzamen. En de gebruiker? Fred Helsloot van Deudekom (zero emissie bouwlogistiek,
facilitaire dienstverlening, projectverhuizingen en stadsdistributie) vindt het prachtig.

Toen het bedrijf al in 2014 begon met elektrisch vervoer, kwam het in een
compleet andere wereld terecht, met nieuwe contacten die ook van elektrisch
rijden een succes willen maken en elkaar daarbij helpen. Deudekom heeft
drie elektrische vrachtwagens rondrijden en nog eens twee in bestelling. Vier
bestelauto’s en zeven personenwagens zijn ook volledig elektrisch. Het leergeld
dat betaald is toen het bedrijf besloot om elektrisch rijden te omarmen, is
behoorlijk. Maar dat maakt wel dat het bedrijf als een van de eersten in de sector
zich met recht een ‘zero emissie’ logistiek dienstverlener mag noemen. Met alle
commerciële voordelen die daaraan verbonden zijn.

“We hebben veel geleerd, ook wat betreft
het aanleggen van de laadinfrastructuur.
Maar dat is een snel proces geweest”
Deudekom voorbeeldproject
Dat leergeld aan de voertuigen was met name in de beginperiode, toen de eerste
drie vrachtwagens nog ombouwversies waren van conventionele modellen.
Nu de wagens af-fabriek volledig elektrisch worden geleverd, behoren de
mankementen hopelijk tot het verleden. Bij de eerste vier oplaadpunten ging het
nog wel eens mis als er een auto 1-fase met hoog vermogen stond te laden.
De zekering ging er dan wel eens uit, zegt manager Fred Helsloot van
Deudekom, een bedrijf uit Duivendrecht dat al sinds 1874 bestaat en met name
groot is in (bedrijfs)verhuizingen. “We hebben veel geleerd, ook wat betreft het
aanleggen van de laadinfrastructuur. Maar dat is een snel proces geweest. Ons
commitment om elektrisch rijden een succes te maken, was van meet af aan
groot. Dat moet ook wel. Wat hielp was dat onze wagens doorgaans geen lange
afstanden rijden. Dat maakt de beperkte actieradius van een EV tot een minder
groot punt van zorg”, aldus Helsloot.

Nieuwe wereld

Of Marja Versleijen momenteel veel MKB-bedrijven ziet aankloppen
zoals Deudekom BV? Dat blijkt wel mee te vallen. Deudekom is een uniek
project. Niet alleen door het semipublieke karakter van de snellader en
de 8 laadpunten, maar ook door de eraan gekoppelde batterijcontainer
van 120 KWh. Een vermogen dat makkelijk is uit te breiden en bovendien
eenvoudig is aan te sluiten op zonnepanelen of windturbines. De
snellader is volledig openbaar, staat buiten het Deudekom terrein op
gemeentegrond en is gekoppeld aan de opslagbatterij. Deze is ook
bedoeld en ingericht specifiek voor elektrische trucks, zodat zij snel
tussendoor de accu’s kunnen bijladen. Bij de acht laadpunten op het
terrein van Deudekom kan ook door derden overnight opgeladen worden.
Hiervoor kan contact met Deudekom worden opgenomen. Voor beide
gelden de reguliere tarieven.
Deudekom had vanaf het begin al laten weten overdag de laadpalen
minder nodig te hebben, alle eigen voertuigen worden overwegend ’s
nachts opgeladen. Die schaalbaarheid was ook belangrijk om fasering
in het project aan te brengen, zegt Versleijen. Ook om de kosten
beheersbaar te houden. “Maar het innovatieve aan dit project is het
gebruik van de batterijcontainer. Die vangt de pieken in de vraag op zodat
er geen onbalans komt in het net. Wij denken mee met klanten in hoe zij
op een zo effectief en rendabel mogelijke manier hun mobiliteit kunnen
verduurzamen, en nemen daarbij ook minder voor de hand liggende
(omgevings)factoren in ogenschouw.”

De contacten met Total Nederland kwamen tot stand via het projectbureau
MRA-Elektrisch (MRA-E) dat voor de Metropoolregio Amsterdam het
laadnetwerk uitrolt. Total Nederland (toen nog PitPoint) had die aanbesteding
begin 2020 gewonnen. Een tender goed voor zo’n 20.000 openbare laadpunten
in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waarbij Total Nederland
alles rondom de laadinfrastructuur regelt. Ofwel het DBFMO-model, wat staat
voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. “We hadden natuurlijk al
veel ervaring opgedaan vanuit PitPoint, nu opgegaan in Total Nederland. Het
uitgangspunt voor ons is om bedrijven te helpen de energietransitie richting
zero emissie op een betaalbare en beschikbare wijze te realiseren. Hieraan
kunnen wij op allerlei manieren invulling geven en drempels voor bedrijven
daadwerkelijk verlagen om concrete stappen te zetten in deze transitie”,
aldus Marja Versleijen, Director Mobility & New Energies bij Total Nederland.

In de straat komt regelmatig een afvalinzamelaar met een elektrische vrachtauto
waarvan de chauffeur blij is als de auto hier tussen het werk door aan de
snellader kan. Het zou mooi zijn als er op meer van dit soort strategische
plekken oplaadfaciliteiten voor vrachtwagens komen.”

Ook Helsloot is blij het contact te hebben opgezocht met MRA-E, die hiervoor
een aparte aanbesteding heeft uitgeschreven. Die is aan Total Nederland
gegund. Alleen red je het niet, weet hij. Dat is die ‘andere wereld’ waar Helsloot
het eerder over had. Pas met extra kennis verdwijnen obstakels en blijken ook
aanvankelijke bedenkingen, zoals het extra planwerk wat bij de inzet van
EV’s komt kijken, snel een ‘automatisme’ te worden op de werkvloer. Helsloot:
“Het levert allemaal weinig problemen meer op. Maar het mooie is dat we nu
echt klaar zijn voor de toekomst. Met bovendien een laadinfrastructuur die
schaalbaar is waardoor bedrijven hier in de buurt snel kunnen instappen.

Wat de grootste uitdaging was om tot dit punt te komen? Helsloot: “Wat ons
zorgen baarde was dat wij fors hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld elektrische
vrachtwagens terwijl onze concurrent dat over een paar jaar wellicht voor de
helft van het geld kan doen. De verwachting is immers dat elektrische auto’s
goedkoper gaan worden. Maar aan de andere kant zijn wij er al klaar voor; we
zien duurzaamheid een steeds hardere eis worden in aanbestedingen, daar
profiteren we nu al van. We gebruiken het ook volop in onze communicatie.
En we kunnen straks nog steeds de binnenstad in als die eenmaal wordt
gesloten voor diesels.”
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Mobiliteit na corona: minder leasen en meer delen
Diverse onderzoeken en surveys
voorspellen dat medewerkers
ook na corona vaak thuis zullen
werken. Dit betekent minder
gereden kilometers en ook minder
noodzaak voor een leaseauto. Alleen
de kosten, die worden niet minder.
Deelmobiliteitsaanbieder Hely is
gespecialiseerd in future-proof
mobiliteitsoplossingen die flexibiliteit
bieden wanneer het nodig is, maar
geen kosten meebrengt bij stilstand.
De juiste mix aan vervoermiddelen
kunnen bieden die een organisatie nu
en later nodig heeft; dat is volgens Hely
een future-proof mobiliteitsoplossing.
Hely levert diverse deelauto’s, -fietsen
en -bakfietsen van elk merk en model

op jouw eigen mobiliteitshub. Zo levert
Hely exact de juiste vlootsamenstelling
en kunnen andere of meer voertuigen
later eenvoudig toegevoegd worden.
Bovendien koppelt Hely met andere
mobiliteitsaanbieders als Shuttel,
waardoor de medewerker ook
buiten de hub toegang heeft tot goed
(openbaar) vervoer.

gaan op rekening van de werkgever, de
privéritten betaalt de werknemer zelf.
Zo wordt de vloot optimaal ingezet,
reist de werknemer altijd flexibel en is
stilstand niet langer een kostenpost.
Voor meer cases en alle
mogelijkheden van Hely Zakelijk

AON en gemeente Roosendaal
maken al gebruik van Hely; op
diverse hubs staan elektrische
deelauto’s en -fietsen voor hun
medewerkers klaar, welke ze
eenvoudig kunnen reserveren
en gebruiken met de Hely app.
Dit kan zowel voor zakelijke als
privé ritten: de zakelijke ritten

Schade?
Welke schade?
Autoschadeherstel

bezoek www.hely.com/zakelijk.
Of neem contact op voor meer
informatie via michael@hely.com.

Ruitherstel

Caravan- en camperherstel

Dealerglass breidt
netwerk verder uit

Banden

Na een vliegende start in maart 2021
met aansluiting van de merken Toyota,
Lexus, Renault en Dacia verbinden
nu ook Hyundai, Suzuki, Volvo en
Polestar zich aan Dealerglass.
Dealerglass verenigt hiermee in
korte tijd belangrijke automotive
spelers uit de Nederlandse markt in
haar ruitschadeherstelformule voor
merkdealers.
Landelijke speler
Oprichters Bart Janssen en Erwin
Arends. “Wij zijn trots dat al zoveel
mooie automerken zich bij onze
franchiseformule hebben aangesloten.
Maar we zijn er nog niet. De kracht van
Dealerglass is dat alle automerken
vertegenwoordigd worden zodat er een
nieuwe landelijke speler ontstaat. Daar
werken wij hard aan.”

Vertrouwd, vakkundig en snel

absautoherstel.nl
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Hyundai en Dealerglass
Een van de merken die per 1 mei
2021 aansluit, is Hyundai. Theo Eitjes,
After Sales directeur: “De auto van
nu is uitgerust met rijhulptechnologie
die verwerkt is in de ruiten van de
auto. Het is daarom essentieel voor
veiligheid en garantie dat autoruiten
vervangen of hersteld worden
volgens fabrieksvoorschrift en met
merkoriginele onderdelen. Alleen
de merkdealer heeft deze kennis,
onderdelen en fabrieksopgeleide
mensen in huis. Door de afspraken
die Dealerglass heeft met leaseen verzekeringsmaatschappijen
kan de Hyundai-rijder bij zijn
vertrouwde merkdealer terecht
voor ruitschadeherstel volgens alle
veiligheidseisen. Een logische stap dus
voor Hyundai om samen te werken met
Dealerglass.”

30-03-17 11:44
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Komend jaar volledige dekking

KwikFit zet forse stap in EV-onderhoud
KwikFit heeft het vizier scherp gesteld op de niet te stuiten
elektrificatie van de auto. Meer dan de helft van de vestigingen
zijn inmiddels volledig uitgerust om hybride en elektrische
personenwagens te onderhouden. Een grote stap voor de
autoservice keten die nu rond de 165 bedrijven telt. Directeur
Pieter Bikker is dan ook niet ontevreden, ondanks het feit dat
te merken is dat er minder kilometers worden gereden:
“Maar als ik zie hoe andere branches geraakt zijn in het
afgelopen jaar, dan houden wij het nog redelijk droog.”

Pieter Bikker constateert dat bij de KwikFit vestigingen het afgelopen jaar
APK en onderhoud nog redelijk op niveau bleven. “We merken wel dat er minder
bandenvervanging is. Hoe dat over een tijd is weet ik niet want ik heb geen
glazen bol, maar je ziet in de mobiliteit een aantal verschuivingen. De verkoop
van gebruikte auto’s is nog nooit zo hoog geweest. Dat heeft een boost gekregen
doordat mensen niet meer met het openbaar vervoer willen reizen. De vraag
is dan hoe snel men weer terug gaat. Openbaar vervoer kan best wel eens de
grote verliezer zijn, terwijl de grote winnaar op dit moment de fiets is. Het is een
verschuiving van OV naar auto en van auto naar fiets. En onze branche zit daar
dus middenin.”
De goede verkoopcijfers van gebruikte auto’s betekent uiteraard extra werk voor
KwikFit: APK, onderhoud en onderdelen. Maar Bikker blikt vooruit: “Dat is een
stabiele business, maar verder naar de toekomst kijkend gaat de elektrische
auto invloed hebben op dat marktvolume. De zakelijke markt als eerste en dan
denk ik aan 2025, 2030. Dan ga je een neerwaarts trend zien in de investeringen
van auto-onderhoud. Een elektrische auto heeft nu eenmaal 35 procent minder
onderhoud nodig dan een conventionele auto. Naarmate de penetratie van EV’s
toeneemt ga je dat in de cijfers terugzien.”

we bewust hebben gemaakt in het afgelopen jaar. De business lag net een tandje
lager en dan kun je uit het raam gaan kijken of je gaat zorgen dat je voorbereid
bent op de toekomst. Het is zeker een grote stap want ook in de procedures moet
je zaken regelen. Denk aan het in acht nemen van de veiligheidsprotocollen door
de medewerker die de opdracht aanneemt, de werkverantwoordelijke.”
De voortvarende inspanningen van KwikFit om het volledige netwerk van
vestigingen voor te bereiden op de EV’s en uiteraard hybrides, zijn mede
interessant voor de nieuwe automerken. Merken uit China en andere landen die
hier nog nagenoeg onbekend zijn, maar met hun producten de Europese markt
willen veroveren. Merken, die geen of minder behoefte hebben aan een volledig
netwerk met showrooms en werkplaatsen, verwacht Bikker: “KwikFit kan bij
uitstek een rol spelen in de servicing van deze nieuwe merken. We zijn immers
een landelijk servicebedrijf dat overal in Nederland een eenduidig servicelevel
kan bieden. De distributie van auto’s of onderdelen is voor ons minder voor de
hand liggend.”
Dat servicelevel en de dekkingsgraad is ontstaan vanuit de wil van KwikFit om
zich telkens opnieuw uit te vinden. Dat blijft belangrijk voor de organisatie.
“De ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden betekenen minder
onderhoud. Dus de taart wordt kleiner of we moeten een groter stuk uit die
taart pakken. We zullen ons hoe dan ook moeten verbreden of verdiepen. Zoals
we bijvoorbeeld een paar jaar geleden zijn begonnen met autoglas. Daarvoor al
onderhoud en APK. KwikFit is zich al dertig jaar continu aan het aanpassen aan
de techniek van auto’s en dat zal zeker de komende tien, vijftien jaar niet anders
zijn. Daar ben ik absoluut niet bang voor, hoewel je nog niet kunt zeggen waar je
in deze sector over tien jaar staat. Het is nu continu monitoren hoe de techniek en
het consumentengedrag zich ontwikkelen. Wat gebeurt er met de vestigingen in
de binnensteden? Allemaal zaken waar we over nadenken en waar wij mee bezig
zijn. Vandaar ook de stroomstoot die we hebben gegeven aan de ontwikkeling van
EV-onderhoud. Dat is voor ons een belangrijke pijler voor de toekomst.”

Er is daarom in het afgelopen jaar hard gewerkt om de KwikFit-organisatie
klaar te maken voor de groei van EV’s: “We zijn hard op weg naar de honderd
vestigingen waar wij volledig EV-onderhoud uitvoeren. De mensen zijn
minimaal getraind in EV1 en EV2 en beschikken over de equipment en
beschermingsmiddelen die nodig zijn voor het onderhoud”, vertelt hij:
“We hebben nu ook, enigszins geruisloos, de speciale EV-beurt geïntroduceerd,
die helemaal is afgestemd op wat je aan deze auto’s moet uitvoeren.”
Pieter Bikker benadrukt dat alle KwikFit-vestigingen in 2022 volledig EV-ready
zijn. “Daarmee lopen we inderdaad flink voor op de anderen. Het is een stap die

Overigens kan KwikFit ook in de
praktijk bogen op veel ‘elektrische’
rijervaring: “Wij rijden zelf al jaren
met elektrische auto’s. Om de simpele
reden dat wij er ervaring mee willen
opdoen. En een aantal jaren was het
aanbod natuurlijk nog niet zo groot als
nu. Maar je leert ervan en we kunnen
dat meenemen naar de praktijk. Nee,
elektrisch rijden is nog altijd niet voor
iedereen ideaal. Maar uiteindelijk is de
techniek van EV een stuk simpeler. En
dat past bij het netwerk en de service
die wij bieden. Ook in de zakelijke markt
zie ik daarvoor grote kansen”, besluit
Pieter Bikker van KwikFit.
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VVCR-Prodrive in jaar tijd uitgegroeid tot dienstverlener verkeersveiligheid

“Onze dienstverlening is geen cost
center meer, maar een businesscase”
Van een aanbieder van incidentele rijtraining is de fusie-onderneming VVCR-Prodrive binnen het coronajaar uitgegroeid
tot een brede dienstverlener van verkeersveiligheidsoplossingen. Met tal van nieuwe (grootzakelijke) klanten en
samenwerkingen. Waarbij het label Hello Mobility, ontsproten vanuit het innovatielab van Nationale Nederlanden,
inmiddels ook onder hun vleugels is gekomen. Directeur Mark Maaskant weet nu wat ‘never waste a good crisis’ inhoudt.

In maart vorig jaar aan het begin van de coronapandemie was het nog volop
crisis binnen VVCR-Prodrive. De business ging 100 procent op slot zonder dat
daar nog enige overheidssteun tegenover stond. “Een rampzalige tijd”, aldus
Maaskant. “Het roer moest om. En snel ook”.

VVCR-Prodrive ook voor Volkswagen en Volvo deze elektrische rijtrainingen. In
opdracht van de Volvo-fabrikant heeft Maaskant en zijn team onlangs voor de
introductie van de elektrische XC40 een online training ontwikkeld wereldwijd.
“Mooi om te zien dat zelfs supportvragen kregen vanuit de VS en zelfs Indonesië”.

De overname van VVCR door Prodrive was in 2018 en aanvankelijk was het de
bedoelingen beide merken in de lucht te houden. Maar Maaskant had toen al
de visie om het bedrijf te ontdoen van het imago van ‘aanbieder van eenmalige
cursussen’ en te loodsen naar een integrale dienstverlener op het gebied van
verkeersveiligheidsoplossingen. Waarbij grootzakelijke klanten bijvoorbeeld
hun schadelast eindelijk structureel naar beneden konden brengen, vaak
noodzakelijk om een dreigende onverzekerbaarheid van het park tegen te gaan.
Of waar leaserijders na het volgen van een gebruikerstraining verschillende
online modules krijgen aangeboden om verkeersveiligheid top of mind te
houden. Trainingen die bovendien moesten worden gevoed met relevante data
zodat fleetowners via dashboards inzicht krijgen in de prestatie van hun park en
bovendien erop kunnen sturen.

Onverzekerbaar
Maar de grootste pijn in de markt zit toch wel bij de grotere wagenparken en
dan helemaal bij de bezorgdiensten en andere last mile delivery bedrijven.
Verzekeringspremies rijzen daar de pan uit, hele parken dreigen praktisch
onverzekerbaar te worden. Om die bedrijven bij te staan, komt de samenwerking
met Hello Mobility van pas. Maaskant: “Bij deze bedrijven zitten we aan tafel
waarbij de inzet bijvoorbeeld is 50 procent minder schade in 2 jaar. Hoe krijg je
dat voor elkaar? Nou, schadepreventie is het resultaat van een doel, een plan,
beleid en slim gebruik van data. Bij enkele grote bezorgdiensten hebben we eerst
het inwerkbeleid verbeterd van nieuwe chauffeurs. Daar kwam het onderwerp
schadepreventie nog nauwelijks aan de orde. Wij leiden nu de inwerkcoaches
op van die bedrijven. Daarbij gebruiken we de data die uit de bussen komt,
maken dit inzichtelijk in een dashboard en koppelen hier een rijgedrag score
per chauffeur aan. Dan krijg je zicht op welke berijders kunnen verbeteren. Zo
creëren we een voorspellende waarde en zetten we data in om ongevallen te
voorkomen. Ook produceren we digitaal lesmateriaal, we hebben daarvoor zelfs
een videoproductie team opgericht. Als je me dat een jaar geleden had verteld…”
Het gebruik van data bij het ontwikkelen van een goed schadepreventiebeleid
is cruciaal, benadrukt Maaskant. Data uit de voertuigen, die van verschillende
telematicaleveranciers kan komen, wordt verrijkt met andere bronnen zoals
die van het wegennet en is er een koppeling met het RDC. Op die manier heb
je inzicht in snelheidsoverschrijding per gebied per voertuig. Als er geen data
uit voertuigen beschikbaar is, zoals in veel gevallen bij gele kentekens, zorgt
de integratie met Dragintra Fleetpack voor informatie, bijvoorbeeld afkomstig
van leasemaatschappijen. “Ook daarmee brengen we risico’s in beeld via een
dashboard” aldus Maaskant.

Elektrische Audi e-tron
Kortom, de plannen waren groots en rigoureus. Maar de uitvoering bleek
een taai proces. Er was dus een crisis voor nodig om dit in korte tijd alsnog
mogelijk te maken, beseft Maaskant achteraf. Wat er nu staat vervult hem met
trots. En met recht. In maart haakte LeasePlan bijvoorbeeld aan die gratis nu
alle leaserijders, zowel zakelijk als privé, de online rijveiligheidstrainingen
van VVCR-Prodrive laat volgen. Het omvat zeven videomodules en een chatbot
om deelnemers te ondersteunen. Maar ook Audi haakte onlangs aan: alle
kopers van een elektrische e-tron krijgen een gebruikerstraining. Dagelijks
is het klantcontactcentrum bezig met het inplannen van deze trainingen.
“De trainingen, die nu ook weer fysiek plaatsvinden, duren een uur en een
kwartier. Daarbij kan je echt maatwerk leveren. En ook niet onbelangrijk: de
klanttevredenheid neemt enorm toe. Het resulteert altijd in hogere NPS-scores
wat weer goed is voor een importeur- en dealerorganisatie”, aldus Maaskant
Die gebruikerstrainingen vinden overigens plaats onder het label van Prodrive
Academy. Die richt zich met verkooptrainingen ook op het personeel van autoimporteurs en dealerholdings. Begin maart was er nog kritiek op de kwaliteit
van de adviezen van autobedrijven en leasemaatschappijen aan potentiële
kopers/lessees van een elektrische auto. VNA is daarop een onderzoek gestart
of er collectief met de leasebranche iets aan gedaan kan worden. Overigens doet

De Hello Mobility dienstverlening gebruikt ook het distributienetwerk van
Nationale Nederlanden. De verzekeraar gaat het verkeersveiligheidsconcept
koppelen aan hun wagenparkverzekering. Maar ook onafhankelijk van Nationale
Nederlanden (Hello Mobility opereert onafhankelijk in de markt) weet Maaskant
dat dit een vlucht gaat nemen. “Onze dienstverlening is namelijk geen cost
center meer, maar een businesscase.”

VVCR Prodrive ontwikkelt RaaS-model

Verkeersveiligheid is geen éénmalige actie, maar een continu proces,
benadrukt men bij VVCR-Prodrive. Hiervoor heeft het bedrijf een
innovatieve totaaloplossing ontwikkeld: Roadsafety as a Service, ofwel
RaaS. “Het is een state-of-the-art en datagedreven oplossing die de
verkeersveiligheid van de berijders vergroot en de wagenparkkosten
verlaagt. Niet voor een maand of kwartaal, maar blijvend”, aldus
Maaskant. Omdat RaaS datagedreven is, levert het niet alleen waardevolle
inzichten op maar kan er ook maatwerk worden geboden. Na analyse
van de wagenparkgegevens wordt aan de hand van de data bepaald
welke berijders aanvullende gecoached moeten worden. “Door middel
van slim gebruik van data, coaching, videotrainingen en “roadsafetymarketing” helpen we medewerkers met het toepassen van een veilige en
verantwoorde rijstijl. Dit leidt tot kostenverlaging op het gebied van onder
meer verzekering, brandstof (of stroom), onderhoud en reparatie.”
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Volvo gooit roer om: elektrisch en online (ook leasing!)

“In een ‘parallelle werkelijkheid’
willen we niet meer opereren”
Volvo verkoopt in 2030 alleen nog maar vol-elektrische
auto’s. Modellen die bovendien uitsluitend online zijn te
bestellen. Dat gebeurt dit jaar al met de XC40 Recharge en
later met de nieuwe C40 Recharge. Ook het lease-aanbod
gaat volledig online via het bestaande Care by Volvo dat
daarvoor zal worden uitgebreid. Lex Kerssemakers, bij
Volvo verantwoordelijk voor de wereldwijde commerciële
activiteiten, schetst een (nabij) toekomstbeeld waarin nog
veel zaken uitgekristalliseerd moeten worden.

Hoe we over een kleine vijf jaar een Volvo gaan leasen? Voor de klein zakelijke
leasemarkt, voor Volvo in Nederland de belangrijkste markt, moet het eind
2019 gelanceerde Care by Volvo platform gaan dienen. Destijds ingericht om
vooral meer flexibiliteit te brengen in het leaseaanbod. Met onder andere korte
contracten en de mogelijkheid om tussentijds van Volvo te wisselen. Maar
binnenkort kunnen er ook contracten worden afgesloten van 36 of 48 maanden.
“Dat gaan we in eerste instantie aanbieden op de elektrische XC40 Recharge,
andere modellen zullen spoedig volgen. We gaan ons rechtstreeks roeren
op zowel de zakelijke als private leasemarkt”, aldus Kerssemakers in een
toelichting tegenover Fleet & Lease op de dag dat de elektrificatieplannen en die
van de online sales wereldwijd bekend werden gemaakt.
En de grootzakelijke markt? Waarin Volvo bijvoorbeeld samenwerkt met ALD
Automotive als captive leasemaatschappij? Op den duur ziet Kerssemakers
ook dat veranderen en meer onder de vleugels komen van Volvo zelf. “Maar de
leasemarkt is een gecompliceerde markt bestaande uit lange contracten en
relaties. Veranderingen gaan niet van de ene op de andere dag. Ik zie ons ook
niet meteen het fleetmanagement doen van honderden of duizenden auto’s.
Maar net als Volvocars.com, zeg maar onze webshop voor auto’s, zal Care by
Volvo, waar je ook online je leaseauto kunt bestellen, een grotere rol innemen.
Maar laat het duidelijk zijn: dat platform is van ons.”

de dealer. Wel sturen wij de factuur aan de klant. We beheren alle klantdata ook
centraal en niet gefragmenteerd zoals dat nu gebeurt. Ook die centrale aanpak
zal de experience voor de klant alleen maar ten goede komen”.
In 2025 denkt Volvo al zeker de helft van de Volvo’s wereldwijd online te verkopen.
En dat zullen tegen die tijd ook al heel wat elektrische modellen zijn; Volvo
komt ook met een kleiner model onder de 40-serie. Opmerkelijk is dat dit
elektrificatieplannen voor alle markten wereldwijd gelden. Volvo verkoopt alle
modellen wereldwijd en bedient niet afzonderlijke markten. Dat niet alle landen
of werelddelen even snel de transitie naar elektrische mobiliteit omarmen,
neemt Kerssemakers voor lief. Zijn merk richt op de premium EV-markt en die
snelgroeiende vijver is voor Volvo genoeg om haar 1,2 miljoen auto’s in af te zetten.

Showstopper
Maar dan moet zelfs in landen waar de EV al wordt omarmd, zoals in Nederland,
alles meezitten bijvoorbeeld wat betreft de laadinfrastructuur. Eerder dit jaar
meldde de CEO van LeasePlan nog dat het gebrek aan openbare laadpalen
nu al een showstopper is voor de groei van elektrisch rijden. Stelt Volvo zich
niet te afhankelijk op van laadinfrabedrijven en overheden die daarin moeten
investeren? Kerssemakers: “Daarin zijn we zeker afhankelijk van partijen. Maar
onzes inziens zal dat de EV niet tegenhouden. We zien op alle fronten dat in de
zeer dynamische laadinfrastructuurmarkt er voortdurend nieuwe bedrijven
komen met nieuwe oplossingen. Als die oplossingen de komende jaren in onze
ogen tekortschieten, dan zullen we daar zelf ook een rol in gaan spelen. Denk
bijvoorbeeld aan het afrekenen van laadkosten via de Volvo-app. Zodat onze
klanten niet met 20 verschillende passen hoeven rond te rijden om overal te
kunnen laden.”

“Stelt Volvo zich niet te afhankelijk op
van laadinfrabedrijven en overheden
die daarin moeten investeren?”
Waarbij de Volvo-man nog altijd vindt dat Nederland als klein
landje met een fantastische infrastructuur een duidelijke
voortrekkersrol moet nemen met betrekking tot elektrificatie
van mobiliteit. Dat gebeurt in zijn ogen niet; hij mist een
consistent overheidsbeleid. “Maar dat houdt ons als Volvo
niet tegen. Al zal er nog veel moeten worden uitgevonden en
ontwikkeld. Op een gegeven moment moet je gewoon een
duidelijke keuze maken. We kunnen nu in onze productie ook
een duidelijke koers varen op elektrisch, wat je bijvoorbeeld
qua design veel meer vrijheid geeft. Als je dezelfde auto’s
ook nog als brandstofversie uitbrengt, moet je te veel
compromissen sluiten. In zo’n ‘parallelle werkelijkheid’
willen we niet meer opereren.”

Alle volledig elektrische Volvo modellen komen online beschikbaar
Lex Kerssemakers - Senior Vice President Global Commercial Operations bij Volvo Cars

Klantdata centraal
Stap voor stap lijkt het mantra van Volvo bij vragen over concrete plannen om in
2030 volledig elektrisch te zijn en alleen online de auto’s aan te bieden. Waarbij
de dealers overigens een essentiële rol blijven spelen, benadrukt Kerssemakers.
“Digitalisering verandert nu eenmaal de autobranche. Maar bedenk: wij bieden
de klant straks een customer experience aan die zowel on- als offline Volvowaardig is. De klant beslist of die online een voor-geconfigureerde auto wil
bestellen, die dan ook snel leverbaar is. Of dat hij wil rijden, ruiken en voelen bij

De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge
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Mazda sluit zich aan
bij eFuel Alliance

25 keer Mustang
Mach-E voor Royal
HaskoningDHV

Mazda sluit zich als eerste autofabrikant aan
bij de eFuel Alliance, maakt het bedrijf bekend.
Want naast elektrificatie zullen ook CO2-neutrale
e-brandstoffen en waterstof moeten bijdragen aan
het verminderen van emissies.
De eFuel Alliance brengt organisaties en
geïnteresseerde partijen samen in de realisatie
en promotie van CO2-neutrale e-brandstoffen
en waterstof. Want naast elektrificatie zal de
brandstofmotor nog wel even blijven. “Synthetische
brandstoffen zijn een zinvolle aanvulling op de
elektromobiliteit om een onmiddellijke vermindering
van de CO2-uitstoot van het wagenpark te
bewerkstelligen”, aldus Wojciech Halarewicz, Vice
President Communications & Public Affairs bij Mazda
Motor Europe GmbH. Vooral voor het bestaande
wagenpark biedt CO2-neutrale e-brandstoffen en
waterstof oplossingen die een reële bijdrage zullen
leveren aan emissiereductie, zegt Halarewicz. “Dit
zou een tweede en snellere weg betekenen om
klimaatneutraliteit in het vervoer te bereiken, in
combinatie met voortdurende elektrificatie. Aangezien
de EU later dit jaar haar regelgeving inzake CO2normen voor auto’s en bestelauto’s zal herzien is dit
de kans om ervoor te zorgen dat de nieuwe wetgeving
zowel elektrische voertuigen als voertuigen die op
CO2-neutrale brandstoffen rijden in staat stelt bij te
dragen aan de inspanningen van autofabrikanten om
hun emissies te verminderen.”

een aanpak met meerdere oplossingen, waarbij
verschillende technologieën worden gecombineerd
als de beste manier om emissies te verminderen.
Elektrificatie is een belangrijke pijler in deze ‘multisolution strategy’ van Mazda en tegen 2030 zullen
dan ook alle Mazda’s geëlektrificeerd zijn. Veel
modellen zullen echter ook nog steeds voorzien zijn
van een verbrandingsmotor. Ole von Beust, Algemeen
Directeur van de eFuel Alliance, benadrukt dat het
doel van de alliantie ook is een eerlijke concurrentie
tussen verschillende technologieën te krijgen.
“De komende twee jaar zullen doorslaggevend zijn,
aangezien de Europese Commissie de belangrijkste
regelgeving inzake klimaatbeleid zal herzien. Daarin
zal een mechanisme in de autowetgeving moeten
worden opgenomen dat erkent welke bijdrage
koolstofarme brandstoffen kunnen leveren aan het
behalen van de emissiereductiedoelstellingen. Het
zal cruciaal zijn om geïnteresseerde groepen en
organisaties uit alle betrokken sectoren samen te
brengen. Daarom kijken we er naar uit dat Mazda, met
hun lange geschiedenis in auto-innovatie, een sterke
partner wordt in de eFuel Alliance”, aldus Von Beust.

De eerste drie leaserijders van Royal HaskoningDHV
kregen begin mei hun nieuwe Ford Mustang Mach-E
geleverd. Het maakt deel uit van een order van in
totaal 25 stuks die de komende weken geleverd
zullen worden. In totaal heeft Royal HaskoningDHV
476 vol-elektrische auto’s rijden of in bestelling.
Het ingenieursbureau kondigde in 2017 al aan dat
het in 2021 volledig wilde overstappen op elektrische
auto’s. Dat is nu met de komst van de Mustang E zo
goed al gerealiseerd. Het wagenpark is nu voor 85
procent elektrisch en daarmee is het bedrijf, volgens
Mike van Gemund Fleetmanager Nederland van
Royal HaskoningDHV, hard op weg naar een volledig
emissievrije leasevloot. “We zijn blij de Ford Mustang
Mach-E te kunnen toevoegen aan onze leasevloot.
We hebben daarmee nu 476 vol-elektrische auto’s
rijden of in bestelling. De Mustang Mach-E is een
goed voorbeeld van de sprongen die autoleveranciers
in de ontwikkeling van elektrisch rijden maken: de
auto biedt alle comfort, ruimte en prestaties die je je
kunt wensen. Een moderne elektrische auto doet echt
niet meer onder voor een fossiel aangedreven auto”,
aldus Van Gemund.

Cruciaal
Mazda is altijd een groot voorstander geweest van
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MG komt met eerste elektrische
stationcar: de MG5
MG heeft een tweetal nieuwe, volledig elektrische
modellen onthult die nog dit jaar op de markt
komen. De MG Marval R is een C-segment SUV
met afmetingen groter dan de Volkswagen ID.4
en de MG5 is een vol-elektrische C-segment
stationcar waarbij de TCO lager moet zijn dan alle
(conventionele) concurrenten.
De online presentatie van de twee nieuwe MG
modellen was kort: in 20 minuten tijd werd door
Mike Belinfante, Senior Manager Public Relations
van MG Motors Europe en Matt Lei, CEO van MG
Motor Europe, ingegaan op de prestaties van het tot
nu toe enige model van het merk: de MG ZS, die er
zowel in een vol-elektrische variant is, waarvan er
in heel Europa 15.000 van verkocht zijn, als ook een
plug-in hybride. Maar de toekomst is vol-elektrische
schetste CEO Lei. Daarom nu ook twee nieuwe EV’s:

de Marval moet deze zomer op de markt komen
en in de herfst de MG5. De eerste komt in het druk
bevochte elektrische SUV-segment, de ander is
tot nu toe een unieke propositie: een elektrische
station. Ooit een van de populairste segmenten onder
zakelijke rijders, voordat de SUV om zich heen greep.
Nu verpakt MG de estate in een elektrische versie en
belooft qua TCO meteen alle concurrenten achter zich
te kunnen laten. Wordt de Marval geprezen door zijn
kracht (3 elektromotoren, 650 Nm trekkracht, breder
en hoger dan de VW ID.4) gaat het bij de MG5 om
TCO en laadruimte achterin. Een EV-werkpaard dus.
Beide auto’s krijgen zo’n 400 km actieradius maar
dat zal in de MG5 een stuk efficiënter gaan, zo valt te
verwachten.

De nieuwe Kia EV6
moet elektrisch rijden
naar een nieuw niveau
brengen…

Volkswagen ID.4 is World Car of the Year 2021
Na de Europese Auto van het Jaar verkiezing zijn nu
ook de prijzen uitgedeeld voor de World Car of the
Year. De elektrische ID.4 kwam in april als overall
winnaar uit de bus. Hij versloeg de overige top-3
genomineerden: de eveneens vol-elektrische Honda-e
en de Toyota Yaris.
Meer dan 90 internationale autojournalisten uit 24
landen beoordelen in de verkiezing World Car of the
Year diverse auto’s. Naast een algemene winnaar zijn
er diverse categorieën, waaronder de World Urban Car
of the Year (winnaar: Honda e), de World Luxury Car
(Mercedes S-klasse), de World Car Design (Land Rover
Defender) en de World Performance Car (PORSCHE 911
TURBO). Genomineerd voor de overall winnaar waren
in eerste instantie 24 automodellen, de uiteindelijke
shortlist bestond uit drie auto’s. De jury was wat betreft
de winnaar ID.4 vooral te spreken over het groene
karakter van de auto en het technologisch vernuft voor
zijn geld. Vooral het head-up display met Augmented
Reality wist bij de jury hoge ogen te gooien. Wanneer
Adaptive Cruise Control (ACC) of het optionele Travel
Assist actief is, wordt het voertuig dat vóór de ID. 4
rijdt vanaf een bepaalde snelheid uitgelicht met een
lichtgevende markering in het head-up display, om zo de
nodige afstand te kunnen bewaren. De ID.4 is de eerste
Volkswagen die de titel pakt sinds de Golf in 2013.

“We zijn erin geslaagd een auto te bouwen die
de omschakeling naar e-mobiliteit in ‘s werelds
belangrijkste klasse – die van de compacte SUV’s
– vaart geeft en die tegelijkertijd een uitstekende
dagelijkse bruikbaarheid biedt,” zegt Thomas Ulbrich,
bestuurslid voor ontwikkeling bij Volkswagen. “Met de
ID.4, de ID.3 en de toekomstige ID.-modellen maken we
innovatieve elektromobiliteit bereikbaar voor iedereen
in de volumemarkt.” Overigens is er ook een World
Car PERSON of the Year verkozen. Dat is dit jaar Akio
Toyoda, President and CEO, Toyota Motor Corporation
geworden.

De eerste dedicated
elektrische auto
(crossover-SUV)
van Kia ziet er niet
alleen veelbelovend
uit, de specs zijn dat
eveneens.
Er zijn meerdere versies leverbaar waaronder met
een bereik van meer dan 510 km. Hij kan bovendien
ultrasnel laden (met 800V, van 10 naar 80 procent
in 18 minuten) en is een sprintkanon (3,5 seconden
van 0 naar 100 km/u, top van 260 km/u). Dit kwartaal
komt die op markt.

Citroën presenteert zijn nieuwe vlaggenschip: de C5 X
Het heet een kruising te zijn van een sedan, stationwagon en SUV; de nieuwe Citroën C5 X die in april is
gepresenteerd. Met in het vooronder een benzinemotor of een plug-in hybride. De marktintroductie is
in de tweede helft van dit jaar. En hij beschikt over een
nieuwe, actieve vering waarmee de ‘vliegende tapijt’
ervaring van weleer weer helemaal terug moet zijn…
Dankzij dit ‘magic carpet’-effect, zoals Citroen dit zelf
noemt, moeten obstakels, kuilen, stoepranden, verkeersdrempels en andere oneffenheden gladgestreken
worden. In de presentatie rept Citroen over de ervaring
van de veerbollen van de befaamde Citroen DS van
weleer. In de duurste versies, en standaard op de plugin hybride versie, zijn er bovendien drie modi om het

karakter van de vering af te stemmen. Wat betreft die
mix van SUV, stationwagon en sedan: de inhoud van de
bagageruimte van 545 liter (1.640 liter met neergeklapte
achterbank) moet vooral stationwagonklanten aanspreken, waarbij de achterklep een brede, functionele
opening biedt en de bagageruimte een lage laaddrempel
voor het makkelijk in- en uitladen van bagage heeft.
De hogere zitpositie, grotere bodemvrijheid en stoere
uitstraling moet SUV-kopers aanspreken. En de sedan-karakteristieken? Dat moet volgens Citroen vooral
de elegantie zijn. Het is verder vooral een grote auto
(D-segment) met ook volop ruimte voor de passagiers
achter. Een groot, 12 inch ‘tablet’ in het dashboard biedt
onder andere toegang tot het infotainmentsysteem.
Bijzonder is het Extended Head-Up Display. Dit grootschalig full-colour head-updisplay projecteert relevante
informatie over snelheid, telefoongesprekken en navigatie in de voorruit, recht in het blikveld van de bestuurder.

Het nieuwe head-updisplay vormt een eerste stap naar
augmented reality, aldus de fabrikant. De C5 X beschikt
ook over de nieuwste rijhulpsystemen die met behulp
radar, camera’s en sensoren de veiligheid in en rondom
de auto bewaken. Dankzij de nieuwe Highway Driver
Assist, dat Adaptive Cruise Control combineert met Stop
& Go en Lane Keeping Assist, is semi-autonoom rijden
op level 2 mogelijk. De Citroën C5 X wordt leverbaar met
keuze uit een benzinemotor en een plug-in hybride. De
C5 X Plug-in Hybrid heeft een systeemvermogen van
225 pk en kan een afstand van meer dan 50 kilometer
(WLTP) volledig elektrisch en dus emissievrij rijden met
een topsnelheid van 135 km/u. Dagelijks woon-werkverkeer moet daarmee elektrisch te zijn af te leggen.
Opladen kan thuis, op het werk of bij een openbaar
oplaadpunt.
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Slimme ondernemers kiezen steeds vaker voor autoverhuur
Ook voor de autoverhuursector
kwam de coronacrisis hard aan.
Veel internationale bedrijven kwamen
in de financiële problemen. Toch is
franchiseformule Autohopper juist
sterk gegroeid: op 5 mei opende de
120ste vestiging haar deuren in
Ridderkerk.

wagenpark. Ook is met name de
verhuur van bestelbusjes het afgelopen
jaar bijna verdubbeld, waardoor het
rendement echt niet te veel onder druk
is komen te staan. Dankzij het shop-inshop concept hoeven we verder geen
hoge kosten te maken voor de huur
van panden.”

Mathijs van der Tang is sinds
september verantwoordelijk voor het
aansluiten van nieuwe vestigingen. Hij
bevestigt dat het erg goed gaat met
Autohopper: “Anders dan onze
concurrenten zijn wij niet afhankelijk
van de airport business. We hebben
mooie stappen gemaakt op de zakelijke
markt, omdat veel bedrijven nu juist op
zoek zijn naar een flexibeler

De kant-en-klare verhuurformule
maakt het starten met autoverhuur
bovendien erg makkelijk. Autohopper
is begonnen in de financiële crisis van
2011, toen veel autobedrijven behoefte
hadden aan extra werk. Maar ook nu
moeten autobedrijven opletten dat ze
niet overbodig worden. Volvo en
Volkswagen hebben al aangekondigd
auto’s in de nabije toekomst niet meer

Een vernieuwde app voor jouw
(duurzame) rittenregistratie

alleen via dealers, maar rechtstreeks
vanuit de fabriek aan de klant te gaan
leveren. Dit betekent niet dat er
helemaal geen werk meer overblijft:
de meeste mensen willen toch nog
eerst een proefrit maken, maar het
wordt wel fors minder. Door nu al te
beginnen met autoverhuur zijn slimme
ondernemers goed voorbereid op de
‘online toekomst’.

Met de nieuwe Fynch app kunt u
duurzaam en actief reisgedrag
stimuleren en een variabele en/of
flexibele reiskostenvergoeding
eenvoudig regelen. Duurzame en
actieve ritten worden beloond en trips
automatisch geregistreerd.
Tijdens de coronacrisis forensen
werknemers minder, waardoor de
huidige regeling voor een vaste
reiskostenvergoeding niet altijd meer
van toepassing is. Mogelijk heeft u al
een nieuwe manier gevonden voor het
vergoeden van de reiskosten, maar veel
organisaties zijn nog zoekende. Met de
Fynch App regelt u eenvoudig een
flexibele en/of variabele reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding. Zo
betaalt u nooit te veel (of te weinig) en
behouden uw werknemers flexibiliteit
in hun reiskeuzes en thuiswerkdagen.

Ook bent u met Fynch klaar voor de
toekomst: u voldoet alvast aan de
Normerende Regeling Werkgebonden
Personenmobiliteit (2022) én u
stimuleert met Fynch duurzame en
actieve reiskeuzes, doordat werknemers direct voor trips worden
beloond. Zo verdient uw werknemer
coins voor fietsen, wandelen, spitsmijden of reizen met het OV. De
verdiende coins kan uw werknemer
uitgeven in de members-only Fynch
Shop aan (kortingen op) duurzame
cadeaus.
Ingenieursbureau Arcadis gaat dit jaar
de nieuwe Fynch App, inclusief
koppeling met salaris en project
software, implementeren onder alle
2300 werknemers in Nederland. Ook
starten wij projecten met de gemeente
Rotterdam en Amsterdam op het gebied
van spitsmijden, deelmobiliteit
stimuleren en fietsstimulatie. En het
Low Car Diet gaat gebruik maken van
de nieuwe app, waardoor bedrijven op
een laagdrempelige manier kunnen
kennismaken met Fynch. Dus wanneer
ga jij beginnen? Neem contact op via
info@fynchmobility.com.
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Sofico met Miles in transformatieprojecten van OEM’s en leasemaatschappijen

“Nieuwe mobiliteitsvormen zitten
in een stroomversnelling”
Met hun hybride aanpak profiteert softwarebedrijf Sofico, vooral bekend van het Miles leasesoftwareprogramma, van
de toegenomen ‘brede mobiliteitsgedachte’ in de automotive markt. Duitsland is momenteel de groeimotor van het
bedrijf, waar het met OEM’s werkt aan nieuwe services en diensten. In thuismarkt Nederland is het bedrijf in 2,5 jaar
tijd verdubbeld in omvang. Wat de succesfactor is? Piet Maes en Tim van Daele over self service, Lane Keep Assist on
demand en het in Teamsvergadering zitten zonder stropdas!

Dat laatste was voor Piet Maes, CTO van Sofico, toch wel een ervaring afgelopen
jaar. Een vergadering met Duitse klanten gewoon in een T-shirt zonder das. Het
toont volgens hem niet alleen aan hoe innig de relaties inmiddels zijn met de
autofabrikanten waar Sofico voor werkt, waaronder Volkswagen, Mercedes en
BMW, maar ook hoe de samenwerking is geïntensifieerd. Gezamenlijk wordt er
gewerkt aan de ontwikkelingen van nieuwe mobiliteitsdiensten. “Van een gewone
klant-leverancier relatie is geen sprake meer. We werken nu gezamenlijk in
één team aan productinnovatie; we leren gezamenlijk van zaken die wel en niet
werken. Het zijn trajecten die nauw bij de core business van autofabrikanten en
leasemaatschappijen liggen, waarbij je zoveel kennis en expertise nodig hebt op
zoveel vlakken, dat het vele malen sneller gaat als je dit gezamenlijk ontwikkelt.
Ook al omdat het tegenwoordig cruciaal is om de time to market van producten
en diensten kort te houden”, aldus Maes.

Die brede mobiliteitsgedachte, waarbij het niet meer alleen draait om de auto,
zit natuurlijk al lang verweven in de leasesoftware Miles. Van Daele benadrukt
dat die hybride gedachte erachter de succesfactor is waarom de leasesector
het breed heeft omarmd. Want ook de leasesector zit natuurlijk niet stil.
Deelmobiliteit is al eerder toegevoegd aan Miles, in België wordt nu een pilot
gehouden met een mobiliteitsplatform waarin de leaseauto nog maar een kleine
rol speelt. En er is natuurlijk fietslease. “Dat laatste heeft een grote vlucht
genomen, zowel in Nederland als in België. Waarbij Miles inmiddels ook wordt
ingezet door een aanbieder van fietslease en met enkele anderen zijn we in
gesprek. Het coronajaar 2020 heeft voor ons vooral in het teken gestaan van
grote implementaties”, aldus Van Daele.

‘Options on demand’
De ontwikkeling waarbij leasemaatschappijen en autofabrikanten niet alleen
(lease)auto’s verkopen maar vooral mobiliteit, is onmiskenbaar ingezet.
Waarbij het Maes opvalt dat de financial servicetak van autofabrikanten, die
als vanouds voorraadfinanciering leveren voor dealers maar ook financiële
diensten voor hun klanten, nu steeds nauwer optrekken met de OEM’s. Dat
brengt de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals carsharing en
abonnementsvormen, in een stroomversnelling. Sofico is bijvoorbeeld ook de
partij die achter het abonnementsconcept Care by Volvo zit. Maes: “Bij dergelijke
services liggen grote kansen voor autofabrikanten. Denk bijvoorbeeld ook
aan ‘options on demand’. Bijvoorbeeld als je Lane Keep Assist in je auto wilt
inschakelen. Waarom er geen abonnement op nemen waarna de fabrikant het
op afstand activeert? De auto wordt op die manier een instrument voor omzet.
Zo kunnen er een veelheid van services worden geboden die alleen maar waarde
toevoegen aan het product.”

Sofico uitgegroeid tot wereldwijde
partner in brede mobiliteit

Meer dan 50 klanten in 27 landen verspreid over vier continenten
vertrouwen inmiddels op Miles om hun klanten een meerwaarde te
bieden, waardevolle zakelijke inzichten te krijgen en in totaal meer dan
drie miljoen contracten te beheren. Sinds 1988 is Sofico gegroeid in deze
nichemarkt van financiering, leasing en mobiliteit in de autosector. De
laatste tijd zijn er ook truckklanten in Europa bij gekomen. En uiteraard
speelt Sofico ook in op de elektrificatie van voertuigen. Onlangs is het een
samenwerking aangegaan met has-to-be, een internationale EV charging
service provider waar ook een aantal autofabrikanten mee samenwerken.
Momenteel wordt nagedacht over de integratie(s) tussen hun
be.ENERGISED platform en Miles, om op die manier toe te laten dat een
leasemaatschappij zich zelf als (private label) e-MSP kan positioneren ten
opzichte van haar klanten. De krimp van het zakelijke park in Nederland,
heeft volgens Piet Maes geen invloed op het bedrijf. Het eventuele verlies
van zakelijke leaseauto’s wordt gecompenseerd door de groei van andere
mobiliteitsvormen. Daarnaast groeit het bedrijf internationaal hard; voor
Duitsland werken er al tegen de zeventig mensen waarvan velen op de
locatie in München. En China en de Verenigde Staten zijn voor Sofico nog
redelijk onontgonnen terrein.

Tim van Daele

Piet Maes

Self service
Wat betreft corona, zowel Van Daele als Maes zien dat de coronacrisis een
slinger heeft gegeven aan de verdere digitalisering van processen. Waarbij
self service, dus de systemen waarbij de leaserijder zelf zijn bandenwissel
of onderhoud kan regelen, flink in de belangstelling staat. Net als systemen
waarmee berijders zelf calculaties kunnen uitvoeren om te zien welk voertuig
er binnen hun budget past. Van Daele: “De leasemarkt evolueert al enige tijd
van b2b naar b2b2e, ofwel richting de werknemer. Private lease is natuurlijk ook
zo’n gamechanger in de markt, het smeedt de wereld van zakelijke operationele
lease en consumentenfinancieringen aan elkaar. Niet alleen aan de voorkant,
maar ook aan de ‘achterkant’ komt het bijeen door de systemen en processen
aan elkaar te knopen.”
Bijna alle projecten die Sofico wereldwijd met zowel OEM’s als leasemaatschappijen heeft lopen, zijn grote transformatieprojecten, kenmerkend
voor een branche in transitie. Er wordt daarbij veel verwacht van partijen die
daarin samenwerken; Sofico heeft hiervoor onlangs het label Miles Certified
Partner gelanceerd. Daarin worden bedrijven die in het project specifieke kennis
inbrengen door het softwarebedrijf gekwalificeerd. Op de Nederlandse vestiging
van Sofico zijn er momenteel vijf van de veertig werknemers afkomstig van zo’n
partnerbedrijf. Maes: “Zaak is om de kwaliteit en innovatieve kracht voortdurend
hoog te houden en tegelijkertijd de operationele werkzaamheden volgens een
strak schema uit te voeren. Nogal een uitdaging. Vooral ook omdat er voor onze
klanten, OEM’s en leasemaatschappij, veel van afhangt. Want de toekomst is
zeker die van het bieden van multimobiliteit en allerhanden diensten.
En dat willen we zo goed mogelijk faciliteren.”
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Free2Move: mobiliteitsoplossingen van 60 seconden tot 60 maanden

Cherry picking in de enorme
mobiliteits-gereedschapskist
Al in 2016 richtte de PSA Group, met de merken Peugeot, Citroën, DS en Opel het mobiliteitsmerk Free2Move op. Nu onder de
vleugels van het enorme Stellantis, ontstaan vanuit de fusie met FCA (Fiat Chrysler), is het uitgegroeid tot de brede partner voor
bedrijven die werk willen maken van het inzetten van brede, flexibele (en elektrische!) mobiliteit. Alles daarvoor zit onder een
dak, maar Jasper Peddemors en Ferdinand van den Berg, respectievelijk managing director en manager Connected Mobility
van Free2Move, staan niet zozeer een holistische benadering voor, maar een stapsgewijze. Ofwel: cherry picking in de enorme
mobiliteits-gereedschapskist!

Zo heeft Van den Berg net een project begeleid waarbij een groot landelijk bedrijf
de telematicavoorziening van Free2Move heeft ingezet om te bepalen welk deel
van de vloot de overstap kan maken naar elektrisch. Waarbij het park niet alleen
bestaat uit gele kentekens maar ook uit bestelauto’s. “We hebben precies in
kaart gebracht welke afstanden er per dag wordt gereden met de verschillende
voertuigen en hoe het is gesteld met de lokale infrastructuur. Op die manier kan je
heel gericht op een overzichtelijke en behapbare manier over op elektrisch rijden.
En dan is het natuurlijk mooi om met een grote, betrouwbare partij samen te
werken die tot en met de elektrische bestelauto’s aan toe alles kan leveren”,
aldus Van den Berg.

Early adopters van de mobiliteitstransitie
De telematicavoorziening is een belangrijke troef in het geheel, benadrukt ook
Peddemors. Af-fabriek zijn de voertuigen uit de PSA familie al grotendeels
voorzien van een zogenaamde ConnectBox. Klanten hoeven dus niet te investeren
in hardware. Het systeem werkt met open databronnen dus de voertuigen
kunnen gemakkelijk met andere systemen worden gekoppeld, bijvoorbeeld met
een fleetmanagementprogramma. En uiteraard biedt Connect Fleet, zoals het
product heet en in drie abonnementsvormen wordt aangeboden, fleetowners
in staat om overal realtime op de hoogte te zijn van het gebruik van alle
voertuigen. Zo is er inzicht in de kilometerstanden, het brandstofverbruik, de
onderhoudsintervallen en de geografische locatie van de auto’s. Peddemors:
“Je ziet direct waar je kosten kunt besparen. Maar ook biedt telematica de kans
om aan fleetsharing te doen. Daar zien we momenteel grote vraag naar,
vooral onder de early adopters van de mobiliteitstransitie, waaronder veel
overheidsinstanties en woningbouwcorporaties. Dit deelbaar maken van poolauto’s
is ook een mooi alternatief voor kilometervergoeding, huur van auto’s of taxiritten
van medewerkers. Drie jaar geleden stond dat bij ons nog in de kinderschoenen,
nu zie je het vleugels krijgen.”
Ander populair onderdeel van Free2Move is momenteel Free2Move Rent.
Naast lease, Connect Fleet en Fleet Sharing is het een redelijk nieuwe loot aan
de Free2Move-stam. Het wordt aangeboden in combinatie met shortlease en
richt zich voornamelijk op het flexibiliseren van mobiliteit.

Ferdinand van den Berg

Jasper Peddemors

Deze verhuurtak wordt nu via de dealers uitgerold, want die blijven de ruggengraat
in de one-stop-shopdienstverlening. Ook wat betreft leasing. “Daarbij kunnen er
natuurlijk allerlei dwarsverbanden worden gemaakt. Zo kan je tegen een vaste
leaseprijs gebruik maken van een deelauto die het vervoer binnen een bedrijf
borgt. Zo leven er momenteel vele mobiliteitsvraagstukken bij werkgevers, de ene
meer gericht op brede mobiliteit, de ander meer op EV. Het mooie is dat je bij ons
aan cherry picking kan doen”, aldus Peddemors.

Geen revolutie maar evolutie
Recent is ook Free2Move eSolutions gestart waarin Stellantis en Engie hun
krachten bundelen op het gebied van laadinfrastructuur. Het zal ook in Nederland
worden uitgerold. Het gaat zaken aanbieden als laadinfrastructuur (installatie,
onderhoud en exploitatie), maandabonnementen voor laden aan publieke en
thuislaadpunten en innovatieve energiediensten zoals de integratie van
Vehicle-to-Grid-technologie (V2G). Daarnaast is er de Charge My Car laadpas
en app. Dat levert wagenparkbeheerders niet alleen overzicht op van alle
laadactiviteiten en het verbruik per voertuig, maar met de app kan de berijder
ook navigeren naar een dichtstbijzijnde laadpunt.

“Zo leven er momenteel vele
mobiliteitsvraagstukken bij werkgevers,
de ene meer gericht op brede mobiliteit,
de ander meer op EV. Het mooie is dat je
bij ons aan cherry picking kan doen”
Kortom, het hele pallet voor een breed, elektrische mobiliteitsbeleid wordt
aangeboden. Nu de (potentiële) klant nog wegwijs maken in dit woud aan
mogelijkheden. Want dat een werkgever, helemaal een MKB-bedrijf waar geen
fulltime mobiliteitsmanager aanwezig is, soms door de bomen het bos niet meer
ziet, beseffen Peddemors en Van den Berg maar al te goed. Zij staan dan ook geen
revolutie voor maar een evolutie in mobiliteitsbeleid. Van de ene dag op de andere
het complete beleid omgooien, is niet hun advies. Van den Berg: “Het is juist het
mooie van deze tijd dat er volop op een laagdrempelige manier geëxperimenteerd
kan worden en alle tools daarvoor aanwezig zijn. Oplossingen op het gebied van
mobiliteit zijn ook niet altijd generiek in te zetten. Maar we zien onmiskenbaar een
verandering van denken in de markt. Waarbij er een nieuwe generatie aankomt die
wel degelijk in veel gevallen een mobiliteitsbudget verkiest boven een leaseauto.
En natuurlijk is de EV niet meer weg te denken in het landschap. Wat dat betreft
komen zowel de mobiliteitstransitie als de energietransitie bij Free2Move
mooi samen.”
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Maxus presenteert de nieuwe
100% elektrische eDeliver 9
Met een prijs vanaf € 49.990 (ex. BTW) biedt Maxus met
de nieuwe eDeliver 9 een aantrekkelijke bedrijfswagen
in de e-LCV-markt in het ‘Large segment’. Via de eerder
gelanceerde 10% overheidssteun, de ‘SEBA’ (Subsidieregeling
Emissieloze Bedrijfsauto’s), is er bovendien een maximum
subsidiebedrag van € 5.000 mogelijk. De eDeliver 9 is
dankzij deze stimuleringsregeling dus al voor een prijs
vanaf € 44.990 bedrijfsmatig inzetbaar.

Kenmerkend is de grote variatie aan accupakketten, de rijke standaarduitrusting
en het maximale trekgewicht van 1.500 kg. In juni start de levering van de
eDeliver 9 in Nederland met de gesloten versie. Initieel is dan te kiezen uit twee
lengtematen en twee dakhoogten. Daarna volgen snel de overige drie versies
(Chassis Cabine, Dubbelcabine, Personenbus). Bovendien levert Maxus direct
deze nieuwe eDeliver 9 L3H3 in een N2-versie (GVW 4,05 ton), die met B-rijbewijs
is te rijden.
De Maxus eDeliver 9 kent slechts één uitrustingsniveau, maar wel de meest
complete. Nagenoeg alle denkbare comfort- en veiligheidsitems zijn standaard.
Dat zijn onder meer airconditioning, 10-inch touchscreen met achteruitrijcamera
+ Apple Carplay/Android Auto, parkeersensoren voor/achter, LED-koplampen,
Lane Change Assist, Blind Area Monitoring en bandenspanningscontrole TPMS.
De standaarduitrusting van alle L3H2 / L3H3-versies wordt bovendien nog eens
verder uitgebreid met Automatic Emergency Brake System (AEBS), Adaptieve
Cruise Control, Lane Departure Warning en verwarmbare stoelen.

Grootste accu in e-LCV van 89 kWh,
uiteindelijk 4 verschillende accu’s
De L2H2, L3H2 en L3H3 varianten
hebben laadvolumes van respectievelijk
9,7 m3, 11 m3 en ruim 12,5 m3. De
L3H3 als N2-versie heeft daarnaast een
laadcapaciteit van maar liefst 1.350 kg.
Samen met de trekcapaciteit van 1.500
kg is deze elektrische bestelwagen
uniek in het segment, benadrukt de
importeur. Dat maakt de eDeliver 9
zeer veelzijdig inzetbaar, ook voor het
zwaardere werk.
De instapversie eDeliver 9 L2H2 heeft
een 52 kWh accu. Andere versies
volgen nog. De L3H2 is er met 72 kWh
of 89 kWh accu. Ook bij de eDeliver 9 heeft Maxus sterk gefocust op een hoog
efficiënte elektromotor plus aandrijving, voor een gunstig stroomverbruik
en grote reële actieradius tot ruim 350 km. De elektromotor levert een
piekvermogen van 150 kW en een maximaal koppel van 310 Nm. De maximum
snelheid is begrensd op 100 km/uur en bij de speciale met B-rijbewijs te rijden
N2-versie is dat 90 km/uur. In het najaar komt de eDeliver 9 ook uit als Chassis
Cabine met een 65 kWh accu.

3-faselader AC én standaard DC snelladen
Alle Maxus bestelwagens zijn standaard voorzien van zowel AC- als DC-laders.
De Maxus eDeliver 9 is ook standaard voorzien van een on-board 3-fase AClader, waarmee 11 kWh kan worden geladen. Snelladen (DC) kan met 52
kW/h tot zelfs ruim 80 kW/h bij de grootste accu. Alle accu’s zijn daarmee in
ongeveer drie kwartier voor ca. 80% op te laden. Vanaf eind juni 2021 is de
100% elektrische Maxus eDeliver 9 beschikbaar bij het professionele Maxus
bedrijfswagendealernetwerk op meer dan 25 locaties in Nederland. Kijk
daarvoor op www.MaxusMotors.nl

Accugrootte

WLTP gecombineerd

WLTP stad

52 kWh

186 km

237 km

72 kWh

236 km

288 km

89 kWh

296 km

353 km

65 kWh (louter voor Chassis)

Nog niet bekend, bovendien
opbouwafhankelijk

Nog niet bekend, bovendien
opbouwafhankelijk
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Profile certificeert eerste tien EV-vestigingen
Profile heeft half maart de eerste tien
vestigingen officieel gecertificeerd als
elektrisch voertuigspecialist. Met dit
EV-totaalconcept kan de (zakelijke)
berijders van hybride- en elektrische
auto’s volledig bijstaan op het gebied
van onderhoud, banden én reparatie.
Ook laat de merkonafhankelijke
automotive holding weten het Belgische
deelautobedrijf BattMobiel als klant
binnengehaald te hebben. BattMobiel,
vandaag met zo’n 60 deelvoertuigen in
de vloot, is één van de eerste volledig
elektrische wagenparken voor Profile in
België. Volgens Dirk Lambrechts,
algemeen directeur bij Profile
International, evolueert Profile mee met
de veranderingen in de markt. “We zijn

blij om met deze EV-samenwerking te
mogen bijdragen aan de ontwikkeling
van de snelgroeiende startup.”
In Nederland zijn nu 10 vestigingen van
Profile EV-gecertificeerd waar zowel de
particuliere als zakelijke EV-rijder
terecht kan. De eerste vestigingen die
een EV-certificaat in ontvangst mochten
nemen zijn Drachten, Sneek,
Leeuwarden, Heerenveen, Zwolle,
Aalsmeer, Noordwijk, Zaltbommel,
Oud-Beijerland en Middelburg.
Manager Innovatie en Kwaliteit
Niek Kraak van Profile International:
“Al onze vestigingen in Nederland zijn
nu al klaar om onderhoud aan EV’s uit
te voeren, want dat doen we ook al voor
onze leaseklanten. Met de certificering
zijn de laatste details toegevoegd op het
gebied van training, signing en
laadmogelijkheden. Het is bedoeling
dat alle vestigingen eind 2021
EV-gecertificeerd zijn.”
Snel toenemen
Profile heeft zelf een brede algemene
training ontwikkeld waarbij alle facetten
van elektrische mobiliteit aan bod
komen. In en rondom de vestigingen is
nu ook de EV-branding aangebracht en
zijn laadstations geplaatst. Profile ziet
de vraag naar EV-onderhoud snel
toenemen. Het EV-concept ontwikkelen
was dan ook een logische stap, zoals
eerder ook Profile directeur
Dirk Lambrechts zei tegenover
Fleet & Lease.

Autoschade?
ASN komt nieuw

Bij ASN Autoschade staan u en uw berijder centraal, wij ontzorgen en verrassen. ASN Autoschade heeft een
landelijk dekkend netwerk van autoschadeherstelbedrijven. Bij alle ASN Autoschade vestigingen staan
kwaliteit, eﬃciëntie en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Wij zijn een gewaardeerd partner voor
verzekeraars, volmachten, leasemaatschappijen, ﬂeetowners en dealerorganisaties.
Wij doen er alles aan om u en uw berijders tevreden te stellen, want schade is al vervelend genoeg.
Bekijk onze scores op asnautoschade.tevreden.nl

Tevreden klanten

Landelijk netwerk

Autoschade

Vervangend vervoer

Klant contact center

Polis check

Onafhankelijk en transparant
klanttevredenheidsonderzoek

ASN Autoschade houdt uw klanten
mobiel met vervangend vervoer en
haal- en brengservice

Franchiseketen met
zelfstandige ondernemers

24/7 bereikbaar

Vakkundige medewerkers
en modern gereedschap

Dekking veriﬁcatie via webservice
voor procesvoordeel en tijdwinst

Meer weten? Bel 020 - 44 88 020

www.asnautoschade.nl

Aanvullend op het EV-concept is Profile
sinds december de exclusieve
aftersalespartner voor het EV-merk
Aiways. Bij negen Profile-vestigingen
kan men een proefrit plannen met de
SUV’s van Aiways Distributie Nederland
(één model, de U5) en dient tevens als
servicepunt voor deze elektrische auto.
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Hiltermann plukt de vruchten van haar crisisaanpak: groei in alle segmenten

Ook in slechte tijden elkaar bijstaan…
Flinke groeicijfers voor Hiltermann Lease Groep: de onderneming groeide van 35.000 naar ruim 50.000 leasecontracten
in het afgelopen jaar en er is groei in zowel de operationele als financiële leasecontracten als ook in equipment lease.
Want de leasemaatschappij, die de pijlen vooral richt op de MKB en ZZP-markt, wil anno 2021 een totaalpakket bieden.
Sinds kort inclusief fietsen, private lease en deelauto’s. Hiltermann directeur Michel Akerboom over een tumultueus jaar,
thuiswerken en de ‘onverstoorbare’ financial leaseklant…

Michel Akerboom treffen we voor dit interview aan in een bijna leeg hoofdkantoor
van Hiltermann in Hoofddorp. Het interview vindt plaats half april als de
coronamaatregelen nog volop van kracht zijn. Een onwerkelijke situatie, zegt
Akerboom. Maar ook bij Hiltermann zal de tijd van immer volle kantoren niet
meer terugkeren. “Aan thuiswerken deden we vroeger eigenlijk bijna niet. Nu zit
iedereen thuis te werken. De komende jaren zullen we gaan naar een hybride
vorm. Het is voor ons een flinke cultuuromslag.”

“Klanttevredenheid is ons mooiste bezit,
al het andere kun je leasen”
En daarin verschilt Hiltermann nauwelijks met veel van haar klanten, voor het
overgrote deel MKB-bedrijven die, in tegenstelling tot de grotere corporate
bedrijven, thuiswerken niet bovenaan de managementagenda hadden staan.
Het is misschien ook illustratief voor de wijze waarop de leasemaatschappij
naast de klant staat. Een zeer loyale klantengroep, zo is gebleken. Want aan het
begin van de coronacrisis had Akerboom wel degelijk slapeloze nachten: wat als
klanten massaal hun rekening niet meer kunnen voldoen? “We zijn zo’n beetje
direct de dialoog aangegaan met onze klanten; geïnventariseerd waar eventuele
knelpunten zitten. Dat zit in het DNA van de organisatie: niet alleen in goede maar
vooral ook in slechte tijden elkaar bijstaan. Contracten zijn waar nodig aangepast
of verlengd, auto’s eerder teruggenomen, bedrijven waar liquiditeit een probleem
was, werden met sale- en leasebackregelingen uit de brand geholpen.”

Profijtelijker
Daarbij heeft het Akerboom ronduit verbaasd hoe een andere belangrijke
pijler onder het bedrijf het afgelopen jaar onverstoorbaar doorging. Dat waren
de financial leaseklanten, vooral bestaand uit ZZP’ers. Die bleken behoorlijk
inventief en flexibel in hun ondernemerschap. Kortom, Akerboom is blij met zijn
klantengroep; bedrijven waarmee Hiltermann vaak een direct lijntje heeft met de
DGA. En waarbij een duurzame relatie belangrijk is en uiteindelijke profijtelijker
uitpakt dan het puur op de prijs gaan zitten van operationele leasecontracten.
Dat laatste gebeurt veelvuldig in de markt, weet Akerboom. “Het is een
vechtmarkt, daar is in principe niets mis mee. Uiteindelijk bepaalt de markt de
prijs en daarin moet je competitief zijn. Maar leasen is meer dan een prijs aan
de voorkant. Er komt zoveel bij kijken, er zijn veel factoren die de uiteindelijke
prijs van een contract na vier of vijf jaar bepalen. Veel ondernemers weten dat,
al worden ze soms verleidt door een prijsstunt. Zulke ‘spijtoptanten’ krijgen we
meer terug dan dat we klanten verliezen.”
Hiltermann moeten we eigenlijk niet zien als verkoper van leasecontracten,
benadrukt Akerboom. Men kijkt vooral wat past bij een ondernemer. “Dat
kunnen operationele leasecontracten zijn voor de 15 personenauto’s. Maar de
20 bestelauto’s zijn wellicht beter af in een financial leaseconstructie, inclusief
verzekering en onderhoud. Dan heb je aan het eind van het contract in ieder
geval geen discussies over innameschades, een groot euvel bij bestelwagens en
een post die aardig in de papieren kan lopen. Wij schrijven in financial lease de
busjes iets sneller af waardoor er aan het eind van de rit geen risico’s zijn en er
vaak zelfs een kleine winst is te behalen bij verkoop. En financial lease kan slim
uitpakken bij elektrische bestelauto’s. Een klant profiteert dan zelf optimaal van
de subsidie op elektrische bestelauto’s.”

Alles onder één dak
Bijzonder is dat Hiltermann ook een eventuele productielijn kan financieren of
de heftrucks die er rondrijden. Met dit equipment lease onderscheidt Hiltermann

Hiltermann maakt kennis met nieuwe klantengroep

Hiltermann rond momenteel een proef af waarmee financial
leaseklanten, veelal één-autoklanten, via een QR-code kunnen
Whatsappen met de klantenservice. Daarmee verlaagt de
leasemaatschappij de drempel voor klanten om contact op te zoeken
met de klantenservice. Want Hiltermann wil te allen tijde optimaal
bereikbaar zijn. “Bellen is soms lastig, een appje is, helemaal bij de
jongere generatie, een uitstekend communicatiemiddel. Door de QR-code
hebben we alle gegevens van het contract bij de hand”, aldus Akerboom.
De app-dienst gaat nu ook dienstdoen bij de private leaseklanten, een
nieuwe klantengroep van Hiltermann. Hoewel nieuw? Akerboom heeft
het afgelopen jaar een andere, nieuwe klant aan zich weten te binden:
de (MKB) ondernemer die zelf zijn voertuigen financiert. Die zijn er
nog volop, maar momenteel steekt men liever geen kapitaal in auto’s.
“Cash is King, helemaal in tijden van crisis. Dus we hebben heel wat
ondernemers binnengehaald die nog nooit hebben geleased!”

zich natuurlijk helemaal van de markt. En die ‘kruisbestuiving’ tussen voertuigen
en equipment werkt beter en vaker dan menigeen denkt, zegt Akerboom.
Daarbij wordt het totaalpakket van Hiltermann steeds verder uitgebreid, onder
andere met een mobiliteitspas, fietsen, deelauto’s en sinds kort ook met private
lease. Van die laatste groep rijden er nu zo’n 1.000 rond, vooral afkomstig van
bedrijven die al klant zijn van Hiltermann. Waarvan het personeel die geen
recht hebben op ene leaseauto een gerichte aanbieding hebben gekregen voor
een private leaseauto. Akerboom: “Op alle fronten doen we mee met de laatste
ontwikkelingen in mobiliteitsland, maar wel in het tempo van onze klanten.
Elektrisch rijden deden we als een van de eerste, waarbij we ook van meet af aan
laadpalen in het pakket hebben opgenomen en, naar wens, een vakantieauto.
En we zien bij onze elektrische autoklanten dat die voor langere afstanden,
bijvoorbeeld als ze van Hoofddorp naar Maastricht en weer terug moeten, wat
vaker de trein nemen. Gewoon omdat het slimmer is en je onderweg kan werken.
Dat moet je als leasepartner uiteraard goed faciliteren.”
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DKV Euro Service verovert nu ook de fleetmarkt

DKV: tankcard
inclusief laadpunt!
Of de markt van brandstofpassen niet inmiddels zit dichtgetimmerd? Allerminst, reageren zowel Arjan Kleuver en
Bas Bullens van het sales-team van DKV, de leverancier van tankpassen dat momenteel bezig is om de fleetmarkt
te veroveren. Want bedrijven zien zich nog altijd geconfronteerd met twee beperkingen als het gaat om mobiliteit
onderweg: de beperking internationaal tanken en bij de transitie naar elektrisch rijden.

DKV is vooral een tankpas bekend uit de transportsector waar het marktleider is.
Met meer dan 100.000 acceptatiepunten in 42 Europese landen, onderdeel van de
DKV Mobility Services Group met een gerealiseerde omzet van 9,9 miljard euro
aan transacties in 2019, is het voorwaar geen kleine speler. En dit enorme netwerk
ligt nu ook ten grondslag aan het voornemen om ook in de fleetmarkt, dus voor
personenauto’s en (lichte) bestelauto’s, te groeien.
Toch is de behoefte in de fleetmarkt een andere dan de transportbranche, weet
Arjan Kleuver. “Vrachtwagens leggen lange afstanden af en de chauffeurs willen
op stations helemaal ontzorgd worden. Fleetklanten leggen kleinere afstanden af
en komen vaker op stations, bij wijze van spreken op elke straathoek. Die behoefte
hebben we nu ook ingevuld, waarbij er tevens met korting kan worden getankt. Dat
laatste is uniek voor een universele tankpas.”

Eigen laadpalen
Op die fleetmarkt is de transitie naar elektrische rijden momenteel de
belangrijkste ontwikkeling, weet ook Bas Bullens, gepokt en gemazeld in
de e-mobility sector. En die transitie moet een goede ‘tankcard’ optimaal
ondersteunen. Het is om die reden dat DKV sinds vorige maand ‘eigen’ laadpalen
aanbiedt voor op het werk en thuis. Waarom voor deze strategie is gekozen?
Bullens: “De combinatie tussen laadpas en laadoplossing wordt vaak door
fleetmanagers onderschat. Als je met een merkvreemde pas laadt, komen er vaak

onverwachte kosten bij. Die verschillen enorm van elkaar, zijn weinig transparant
en kunnen flink in de papieren lopen. Dat heb je allemaal niet als bedrijven en
werknemers laden bij onze eigen laadpalen; bedenk dat de meeste mensen laden
op het werk of thuis.”
DKV heeft een verrekeningsplatform waarbij de laadkosten transparant en
inzichtelijk worden gepresenteerd. Het bedrijf wil vooral een totaaloplosser zijn.
Bullens ziet dat fleetmanagers, of met welke stakeholders binnen bedrijven hij
ook overlegt als het gaat om het laden van de immer uitdijende EV-vloot, nu wat
meer oog hebben voor de kosten van het laden. Dat was er in eerste instantie
niet; bedrijven waren vooral bezig met het inkopen van elektrische auto’s. En al
eerder, toen de eerste plug-in hybrides op de markt kwamen zoals de Mitsubishi
Outlander, mislukte het avontuur bij menig bedrijf omdat er geen beleid werd
gevoerd op het laden van de auto’s. “Hoewel laadkosten mijns inziens nog altijd
niet genoeg aandacht krijgen, zie je het wat beter worden. Maar laadkosten
inzichtelijk krijgen is natuurlijk ook erg ingewikkeld.”

Goedkope CPO’s
Dat laatste komt vooral omdat de laadmarkt versnipperd is en er een wildgroei
is aan verschillende soorten tarieven van laadpaalexploitanten zelf en die van de
uitgevers van laadpassen. Om het voor de klant enigszins overzichtelijk te houden,
werken sommige partijen met een flat kWh-tarief. Wat an sich duidelijkheid geeft,
zegt Bullens. Maar daardoor profiteren klanten niet van gunstige, goedkope
CPO’s (laadpaalexploitant). “Wij hanteren eigenlijk een tussenvorm, wij bereken
een vaste prijs per laadpaalexploitant. Tarieven die we transparant aan onze
klanten communiceren. Bovendien zien berijders in onze eigen DKV APP + Charge
niet alleen waar het dichtstbijzijnde laadpunt is maar ook of het punt beschikbaar
is, wat de laadcapaciteit is en wat het kWh-tarief is. En dat niet alleen in Nederland
maar in hele Europa. DKV biedt internationale oplossingen met dank aan ons
enorm netwerk.”
Grote problemen met de laadinfrastructuur als de groei in elektrisch rijden
fors blijft toenemen, verwachten zowel Kleuver en Bullens niet. Vooral dankzij
de nieuwe, slimme laadpunten die zich makkelijk laten ‘managen’ en die
onbalans in het net tegengaan. Grootste onzekere factor bij de groei van EV
is het overheidsbeleid en het ‘gevaar’ dat de subsidiestromen te snel worden
afgebouwd of verkeerd worden ingezet. Waarbij elektrisch rijden natuurlijk
middel moet zijn en geen doel. Verduurzaming is de inzet, waarbij DKV als
visie ‘Lead in Green’ heeft. Kleuver: “We helpen klanten met diensten , zoals
CO2-compensatieregelingen, een fors netwerk van alternatieve brandstoffen,
telematicaoplossingen waarbij klanten hun reisbewegingen inzichtelijk kunnen
krijgen of veel gereden routes te optimaliseren. En misschien kan er straks met
de DKV-pas op termijn wel het OV mee worden afgerekend. Maar ook hier geldt:
dan moet het wel meteen in meerdere landen kunnen.”
Beide heren zeggen geen consultants te zijn, DKV richt zich op het concreet
invullen van de uitdagingen. Maar zonder goed advies kan je niets verkopen,
benadrukt Kleuver, “Oplossingen zijn afhankelijk van het type wagenpark van
de klant en hoe die wordt ingezet. Ook belangrijk: hoe leeft duurzaamheid in
het bedrijf? Is het alom vertegenwoordigd of opgelegd door de directie?
Dat soort zaken moet je toch eerst in kaart krijgen voordat je met oplossingen
komt. Dat is inderdaad vaak een uitdaging, maar als het makkelijk was,
hadden ze ons niet nodig!”
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Driven: het mobiliteitswarenhuis van Louwman

“De twijfel om het mobiliteitsbeleid
op de schop te nemen, lijkt voorbij”
Werkbare mobiliteit voor het hele bedrijf. Dat is de pay off
van Driven, het mobiliteitswarenhuis van Louwman, zoals
directeur Antoinette Benning het omschrijft. Het is ontstaan
vanuit de vraag van de markt en het besef dat anno 2021
leaseauto’s alleen niet zaligmakend zijn in een goed en
duurzaam mobiliteitsbeleid. Bredere mobiliteit, met oog
voor kosten en duurzaamheid, is welkom maar het moet wel
behapbaar blijven, ofwel werkbaar zijn. Een opvatting die in
de markt, waaronder het MKB, nu écht aanslaat.

Driven is in 2019 opgericht vanuit de Louwman Group, niet alleen bekend als
importeur van Toyota, Suzuki en Lexus, maar ook van de leasemaatschappij
Alcredis en de laatste jaren met investeringen in onder ander deelautobedrijf
WeGo, de Mobility Invest Group (met de merken Mobiliteitsfabriek en
Reisbalans). En last but not least: eerder dit jaar werd de Leasefietsshop
geïntroduceerd, een eerste webshop voor e-bikes van de zaak. Dat nieuwe online
platform moet zzp’ers en medewerkers van kleine en grote bedrijven volledig
ontzorgen als het gaat om de lease van een elektrische fiets.

“Er is echt sprake van een omslag, men
wil weten wat ze concreet kunnen doen,
realiseren dat het anders kan en moet”
Kortom, de brede mobiliteitsgedachte heeft al langer postgevat bij Louwman.
Maar een echt label hiervoor ontbrak. Een partij die alle lijntjes mooi aan elkaar
weet te knopen. Dat is Driven. Een bedrijf dat het hele pallet van brede en
duurzame mobiliteit aanbiedt en bovendien het hele traject bij de klant verzorgd:
van advies tot en met implementatie. Een partij die daarbij geen hoogdravende
taal gebruikt en gouden mobility-as-a-service-bergen beloofd maar met beide
voeten op de grond concrete oplossingen biedt die, volgens Antoinette Benning,
veelal goedkoper, duurzamer, flexibeler en gezonder werken. “Het is momenteel
mooi om te zien dat bedrijven met wagenparken, waarbij het zeker niet alleen
om de grote werkgevers draait, nu volop bezig zijn met om hun mobiliteitsbeleid
anders in te richten. Er is echt sprake van een omslag, men wil weten wat
ze concreet kunnen doen, realiseren dat het anders kan en moet. Waarbij de
motivatie wel vaak verschillend is: duurzaamheid en meer vitaliteit brengen in de
organisatie is belangrijk, kosten spelen ook vaak een rol. Maar de aanvankelijke
twijfel om het mobiliteitsbeleid op de schop te nemen, lijkt voorbij.”

Waar te beginnen?
Lang was mobiliteit binnen een organisatie niet meer dan het van A naar B
verplaatsen van mensen. Maar, volgens Benning, kan je met de juiste focus
zo veel meer bereiken. Daar komen bedrijven en organisaties nu ook achter.

Of er nu bespaard moet worden op
het mobiliteitspark, thuiswerken extra
wordt gestimuleerd of mobiliteit moet
bijdragen aan vitaliteit en duurzaamheid
binnen een bedrijf. Maar waar te
beginnen? Dat is veelal de uitdaging
waar werkgevers voor staan. Die zien
anno 2021 een enorme waaier aan
bedrijven met veelal deeloplossingen;
Antoinette Benning
een mobiliteitskaart voor werknemers
die normaal gesproken een reiskostenvergoeding krijgen, een e-bike voor personeel dat op minder dan 20 kilometer
van het werk woont, deelauto’s voor incidenteel zakelijk gebruik. “Het zijn
meestal allemaal valide oplossingen die prima kunnen werken. Ook onze klanten
beginnen vaak met pilots op een specifiek terrein, dat moedigen we ook aan. Dan
kan men de voordelen ervan ervaren. Maar uiteindelijk wil je doorgroeien naar
een allesomvattend duurzaam beleid. Dan heb je een helicopterview nodig en
ook alle concrete producten die op andere vlakken soelaas bieden, bijvoorbeeld
een elektrische bestelauto of een mobiliteitsbudget van waaruit gestuurd kan
worden. Bij ons geen versnippering!”
Daarbij begint het opzetten van een flexibel, duurzaam mobiliteitsbeleid allereerst
met inzicht. Niet alleen in de kosten en alle reisbewegingen van het personeel,
maar bijvoorbeeld ook in de CO2-uitstoot gerelateerd aan mobiliteit. Inzicht dat
vaak ontbreekt als Benning bij een bedrijf binnenkomt. Daarom is er ook een
(vrijblijvende) mobiliteitsscan die Driven inzet bij potentiële klanten. Dat levert
volgens Benning al vaak verassende inzichten en kostenbesparing op. Onlangs
nog bij een thuiszorgorganisatie waar met de inzet van deelauto’s en e-bikes,
waarbij ook de kilometers automatisch worden bijgehouden met de Reisbalans
app, heel gericht de problemen zijn opgelost en de kosten naar beneden zijn
gebracht. Benning: “Nu zie je ook veel organisaties worstelen met de vraag hoe
al het personeel straks weer naar kantoor reist als alle coronamaatregelen weer
zijn teruggeschroefd. Het levert voor sommigen zelfs stress op. Velen gaan nu
andere keuzes maken en zullen zien dat het allemaal gewoon werkt!”

Vaste reiskostenvergoeding verdwijnt
Sowieso wordt het administreren van reisbewegingen belangrijker aangezien
per 1 juli 2021 de vaste reiskostenvergoeding verdwijnt, alleen daadwerkelijk
gemaakte reizen mogen dan onbelast vergoed worden. Driven kan daarbij
Reisbalans inzetten, een systeem dat alle (extra) administratie afhandelt. Het
zijn allemaal producten die zich in de markt hebben bewezen. Net als dat van
het deelauto-systeem van WeGo en de fietsen van de Leasefietsshop. Daarbij wil
Benning benadrukken dat Driven niet anti-auto is. Benning: “Integendeel. We zijn
ervan overtuigd dat de auto de ruggengraat blijft van een goed mobiliteitsbeleid.
Het gaat vooral om de juiste combinatie van diverse vormen van mobiliteit voor
het hele bedrijf. Al kan het natuurlijk ook een klant zijn die door corona echt
moet bezuinigen op de kosten. Dan vind je in ons ook een partij. Wij staan naast
de ondernemer, groeien met hen mee.”

Dit zijn de meest voorkomende vormen
van cybercriminaliteit in het mkb
Ransomware

Malware
Alle kwaadaardige software
die schade toebrengt aan
je computersysteem.

Een vorm van malware waarbij
een hacker een systeem blokkeert
en gijzelt. Tegen betaling krijg je
weer toegang.

Phishing
CEO-Fraude
Een valse betaalopdracht naar
de financiële administratie door
een crimineel die zich voordoet
als de CEO.

Hengelen naar persoonlijke
gegevens (zoals inlogcode of
wachtwoord) via nepmails.

Spoofing

Kenmerken zoals e-mail of
telefoonnummer vervalsen
om tijdelijk een valse
identiteit aan te nemen.

Meer weten?
Bekijk dan onze speciale pagina over cybercrime: bovemij.nl/cyber
Hier vind je allerlei artikelen over cybercrime en delen we ervaringen
van ondernemers in de mobiliteitsbranche.

Factuurfraude

Facturen vervalsen
van bestaande
zakelijke relaties
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Polestar 2 als de ‘ideale mix’ voor zowel berijder als fleetowner

“Duurzaamheid gaat veel verder
dan elektrisch rijden”

De Polestar 2 is in april door Red Dot erkend als ‘Best of the Best’ in de categorie Product Design. Deze prijs wordt toegekend aan producten met een ‘baanbrekend design’ en is de hoofdprijs in deze felbevochten categorie

Het nieuwe Polestar maakt in Nederland een vliegende
start; van de vol-elektrische Polestar 2 zijn er in mei,
sinds de start in september, ruim 3.500 van verkocht. Of
dat alleen aan de lage bijtelling is te danken? Allerminst,
zegt Willem Baudewijns, Managing Director van Polestar
Nederland. Polestar biedt in zijn ogen de ideale mix voor
berijder én fleetowner. En is bovendien volledig toegerust op
‘toekomstige’ services, eveneens voor zowel berijder als voor
de fleetowner/fleetmanager.

Met de ‘ideale mix’ doelt Baudewijns onder andere op de voordelen voor
de zakelijke (lease)rijder. De auto blijkt namelijk een gewild product voor
mensen die duurzaam willen rijden in een premium D-segment auto. Een
auto die bovendien veilig is – de Polestar 2 kreeg vijf sterren bij de Euro NCAP
botsproeven - en over rijeigenschappen beschikt die ‘heritage-waardig’ zijn,
zoals Baudewijns het omschrijft. Een heritage die afkomstig is van moedermerk
Volvo en haar performance-tak. “Maar ook was Polestar de eerste auto voorzien
van het uiterst gebruiksvriendelijke Google Apps & Services sinds kort kunnen
we met Over The Air (OTA) updates de auto gewoon steeds beter maken voor de
berijder. Tot en met een videostreamingsdienst aan toe om content te streamen
bijvoorbeeld tijdens het opladen of parkeren, zonder extra datakosten.”
Die updates zijn omvangrijk en maakt veelal een eind aan verplicht
werkplaatsbezoek. Eerder dit jaar is bijvoorbeeld de veiligheid uitgebreid
met Connected Safety. Dat verbetert de rijveiligheid door de bestuurder te
waarschuwen voor mogelijke gevaren op de weg met behulp van gegevens die
zijn verzameld via andere Polestars en Volvo’s. De op cloud gebaseerde service
registreert bijvoorbeeld andere auto’s die tijdens het rijden met hun traction
control reageren op gladde omstandigheden, of auto’s die betrokken zijn geweest
bij een ongeval en een potentieel gevaar vormen langs de route. Baudewijns: “In
de huidige tijd, waarin we allemaal gewend zijn aan onze telefoons en computers
die altijd zijn voorzien van de nieuwste software, mogen we hetzelfde verwachten
van onze auto - een enorm pluspunt voor de digitaal verbonden Polestar 2.”

Milieu-impact
Daarnaast is de Polestar 2 nu leverbaar met die verschillende aandrijflijnen.
Hij was er al met de 300 kW (408 pk) sterke dubbele motor en een groot
batterijpakket van 78 kWh. Deze versie wordt vergezeld door twee nieuwe
versies met een enkele motor (voorin). De eerste heeft een 170 kW sterke
motor en dezelfde accu (78 kWh) voor een extra groot bereik en tweede versie
heeft een kleinere accu (64 kWh) en dezelfde, 165 kW sterke elektromotor. “Met
een nieuwe vanafprijs van 45.900 euro maakt het de elektrische performance
fastback bereikbaar voor een nog breder publiek om zo de overgang naar
duurzamere mobiliteit verder te versnellen”, benadrukt Baudewijns. Overigens
wijst de managing director erop dat de Launch Edition nog altijd beschikbaar is,
weliswaar in beperkte mate.
In die ideale mix, waar Baudewijns eerder aan refereerde, ook aandacht voor
bedrijven en leasemaatschappijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben

Digital First, maar met Spaces en Hand Over Center

Polestars kunnen kosteloos thuis worden afgeleverd of zelf worden
opgehaald. Polestar heeft eind april in Beesd zijn Hand Over Center
geopend waar klanten de auto in ‘Polestar-style’ in ontvangst kunnen
nemen. Dit aflevercentrum is tot op de millimeter ontworpen vanuit
de minimalistische designfilosofie van Polestar. Elke Polestar wordt
er in een aparte ruimte geplaatst waarin de klant samen met de
Handover Specialist de afleverdocumentatie en alle features van de auto
doorneemt. Hierbij wordt ruim de tijd genomen om alle mogelijke vragen
van de klant te kunnen beantwoorden. En er kunnen proefritten worden
gemaakt, net als bij de eerder geopende vier Spaces in Rotterdam, Den
Haag, Eindhoven en Amsterdam. Maar het digital-first principe blijft
overeind, benadrukt Polestar. Voor-geconfigureerde auto’s zijn daarbij
het snelst leverbaar. Auto’s waarbij overigens zelf ook het digital first
principe geldt. Begin mei is via een OTA-update (Over-the-Air) een
nieuwe digitale sleuteltechnologie (bèta) geïntroduceerd waarmee
eigenaren hun verbonden smartphone kunnen gebruiken als aanvulling
op de traditionele autosleutel. Die digitale backbone biedt in de toekomst
enorm veel mogelijkheden voor extra diensten zoals bijvoorbeeld het
aanbieden van abonnementen. Baudewijns: “We bieden nu zakelijke lease
en private lease met allerlei looptijden. Die keuzemogelijkheden worden
straks alleen maar groter; het product is er immers al klaar voor.”

staan. En dan weer duurzaamheid die verder gaat dan alleen de aanschaf van
een elektrische auto. Polestar ijvert in de markt al langer voor transparantie
als het gaat om de milieu-impact van de productie van een EV. Het heeft
daarvoor bijvoorbeeld een eigen levenscyclusanalyses ontworpen. Daarin
wordt de CO2-footprint van de productie van een Polestar 2 vergeleken met
die van een benzineauto. Met die transparantie kunnen bedrijven een gedegen
duurzaamheidsbeleid bouwen, is de redenatie. “Duurzaamheid gaat veel verder
dan elektrisch rijden. Als Polestar willen daarin vooroplopen, de ‘guiding star’
zijn zoals ons logo aangeeft. We hebben dan ook recentelijk aangekondigd in
2030 een klimaatneutrale auto op de markt te zullen brengen. En dan hebben we
het niet over CO2-compensatie, maar we gaan echt de hele productieketen op
nul-emissie inrichten.”

Focus op ‘fleet & lease’
Het zijn dat soort ambities die nu resoneren in de markt, zegt Baudewijns.
Zoveel bedrijven zijn immers ook druk in de weer met duurzaamheid en het
klimaatneutraal maken van hun operatie. Als je daar als volwaardig partner kan
aansluiten, dan ben je goed bezig. Nu al ziet Baudewijns bedrijven heel selectief
en verantwoord hun inkoop doen. De hele organisatie van Polestar in Nederland
is ook opgebouwd met de focus op ‘fleet & lease’; dus afgestemd op de wensen
van de lease- en fleetmarkt. Waarbij ook het personeel is aangetrokken met
kennis van die markt; vaak uit de leasemarkt zelf. Baudewijns: “Europees heeft
Polestar de fleet organisatie nu naar Nederlands model ingericht; daar zijn we
hier in Nederland best trots op. Dat heeft ertoe geleid dat we nu in totaal met
50 leasemaatschappijen en grote fleetowners samenwerkingsovereenkomsten
hebben. En dat aantal blijft groeien.”
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Autorola groeit met Solutions uit tot automotive expertise centrum

Alle stapjes van in-fleet tot en
met de-fleet automatiseren!
Met Autorola Solutions biedt de van oorsprong Deense
autoveiler nu een totaaloplossing voor het verbeteren van
bedrijfsprocessen rondom de remarketing van occasions.
Want in het stroomlijnen van die processen, dus alles van intot de-fleet van auto’s - en dat zijn nogal wat stappen! - is nog
veel winst te behalen. Zelfs bij leasemaatschappijen die als
vanouds bekend staan om hun efficiency. Frans van der Werf,
Manager Solutions bij Autorola, over ‘pijntjes’, het eeuwig
terugkerende Excel en de achterkant van het bierviltje.

Wat dat bierviltje betreft, Van der Werf zit nu aan tafel met een leasemaatschappij die de laatste jaren flink is gegroeid. Waren er vijf jaar geleden
nog duizend auto’s onder contract, nu is het al meer dan het dubbele. Hun
remarketing drijft vooral op een drietal mensen die in Excel alle auto’s die
jaarlijks terugkomen analyseren en per auto bekijken welk remarketingkanaal
het meest oplevert. “Om tot een prijs te komen, struinen ze internet af op zoek
naar gelijkwaardige auto’s en voor hoeveel die te koop staan. En als eenmaal
is besloten of de auto moet worden geveild of in de eigen showroom wordt
geplaatst, begint het knippen en plakken van plaatjes en het handmatig invoeren
van gegevens in verschillende systemen. Het werkt tot dusverre prima, maar ze
weten dat tegen het eind van het jaar dit systeem onhoudbaar wordt.”
Die Excel-sheets komt Van der Werf nog overal in de markt tegen;
van dealerholding tot importeur – die laatsten krijgen vaak duizenden auto’s
per jaar terug uit de verhuurbranche – en van serviceprovider tot grote
leasemaatschappij. Op zich hoeft het werken met Excel geen probleem te zijn,
benadrukt hij. Veel bedrijven ervaren het ook niet meteen als probleem. Maar
bij even doorvragen over hoe deze bedrijven hun processen hebben ingericht
en geborgd, en of er wel eens foutjes worden gemaakt, opstoppingen van auto’s
plaatsvinden als bijvoorbeeld de autopoetser niet tijdig de auto’s heeft ontvangen
en de inspecteur duimen zit te draaien. Of dat er zelfs soms auto’s in het systeem
kwijtraken. “Bij dit doorvragen komen al vrij snel allerlei ‘pijntjes’ naar boven die
vooral zorgen voor veel tijdverlies. Dat kan weer leiden tot extra stadagen van
een occasion en dat kost het bedrijf gewoon geld”, aldus Van der Werf.

Administratieve berg
In de oplossing van Autorola wordt een soort overkoepelend systeem over alle
processen heen van de klant gespannen, de Fleet Monitor. De einde-contractauto’s
kunnen ook op een aparte server binnenkomen, zoals gebeurt bij een grote
leasemaatschappij waarvan het hoofdkantoor niet wil dat Autorola rechtstreeks
koppelt met hun systemen. Als de auto’s binnenkomen, verrijkt Autorola
het bestand met RDW-gegevens en gaat het door de systemen van Autorola
datadochter INDICATA om te zien welke auto’s waar het meest opleveren.

Grote Duitse dealergroep in zee
met Autorola Solutions

Autorola Solutions biedt online IT-oplossingen om alle processen
inzichtelijk te maken voor wagenparkbeheerders, dealerbedrijven, OEM’s
en leasemaatschappijen. Door processen te digitaliseren en aan elkaar
te koppelen, vergroot Autorola Solutions de effectiviteit en kan gezorgd
worden voor borging van de gewenste workflow. Eén van Duitsland
grootste dealergroepen, DELLO Dürkop, was eerder dit jaar een van de
eerste die aanhaakten. Het bedrijf vertegenwoordigt 8 merken, heeft ruim
40 vestigingen en 1.700 medewerkers en verkoopt jaarlijks zo’n 20.000
occasions. Met de integratie van Autorola Solutions Fleet Monitor software
zijn het bestaande CRM-systeem en diverse subsystemen van de groep
gecombineerd. Hierdoor is men beter in staat om het wagenparkbeheer
op alle locaties te beheren, in te spelen op marktontwikkelingen en
kosten te verlagen door het proces van ’time to market’ te versnellen.
“Alle processen rond elk voertuig zijn nu zichtbaar, gedigitaliseerd en
geautomatiseerd op alle 40 locaties in de groep – van binnenkomst of
bestelling tot verkoop. De voorraad aan nieuwe en tweedehands auto’s
wordt, van A tot en met Z, beheerd vanuit 1 systeem. Dit geeft ons een
nauwkeurig overzicht in realtime en detecteert in een vroeg stadium
waar lange statijden en daardoor onnodige kosten ontstaan. Daarnaast
neemt de software tijdrovende zaken uit handen, zoals het invoeren
van verkoopinformatie op diverse salesplatforms. Dit bespaart onze
medewerkers veel tijd en de voertuiginfo is direct beschikbaar voor
klanten”, aldus Maarten Schlenhoff, Sales Manager bij de DELLO Dürkop.

Daarna wordt van iedere afzonderlijke auto besloten waar die het best verkocht
kan worden. Op bijvoorbeeld de eigen b2b-veiling, de eigen (digitale) showroom
of via een externe veiling. Van der Werf: “In dat hele proces worden alle stappen
beschreven en processen geborgd, van inname en inspectie tot en met de
autopoetser en transporteur aan toe. Die enorme administratieve berg wordt
daarbij volledig automatisch afgehandeld. Waarbij de foutmarges aanzienlijk
worden verminderd. Maar wellicht belangrijker: als ergens in de keten een
schakel niet naar behoren werkt, heb je er meteen inzicht in en kan je
actie ondernemen.”

“Bedenk dat iedere dag dat een auto stilstaat
tussen de 10 en 20 euro per dag kost”
Het systeem van Autorola zorgde er bij deze leasemaatschappij voor dat auto’s
2 dagen sneller het hele proces doorliepen. Dat is pure winst, benadrukt Van der
Werf. “Bedenk dat iedere dag dat een auto stilstaat tussen de 10 en 20 euro per
dag kost. Het je 1000 voertuigen per jaar te remarketen, dan heb je natuurlijk
een goede business case.” Daarbij komt dat er in de aanpak van Autorola niet
geïnvesteerd hoeft te worden in soft- of hardware. Het werkt op alle bestaande
systemen die in het bedrijf aanwezig zijn.

Competitieve markt

Frans van der Werf

De praktijk leert dat bij veel leasemaatschappijen, maar ook bij dealer(holdings)
en importeurs het soms wel twee of drie weken duurt voordat een occasions
weer glimmend staat te wachten op een volgende klant. Het verbaast Van der
Werf regelmatig hoe dit hele remarketingproces drijft op een paar kenners
binnen een bedrijf en hoe weinig die kennis is geborgd. Als de betreffende
werknemer ziek thuis zit, of in deze coronatijden alles vanaf huis moet doen,
dan verstoort dat direct het hele proces. En dat gebeurt zeker niet alleen bij
de kleinere spelers in de automotive. “Het is eigenlijk vreemd dat bedrijven
die digitalisering en automatisering hoog in het vaandel hebben staan, dit
alleen toepassen op de front-end van hun dienstverlening of aan het eind bij de
verkoop van het voertuig. Het hele proces er tussenin, dat bestaat uit een grote
hoeveelheid losse elementen, wordt daarbij vergeten. Terwijl daar in de huidige
competitieve markt nog veel winst te behalen valt.”

Fleet & Lease Post-corona: meer of minder leaseauto’s?

33

Dragintra vernieuwt corporate identity: focus op Europa

“Maak van mobiliteitsmanagement
succesfactor van bedrijf!”
Met een nieuw preferred supplier programma levert de Europese fleetmanagement organisatie Dragintra sinds kort
panklare oplossingen voor fleetowners die in toenemende mate geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen
rondom hun mobiliteitsbeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch rijden en alles wat daarbij voor een werkgever
komt kijken, inclusief het opstellen van een goede normering. Country Manager Erik Wijbenga over ‘de knip’ in
elektrisch rijden, de ‘hardnekkige’ leaseauto en het pleidooi voor een keurmerk!

Dragintra is een onafhankelijke dienstverlener die ondersteuning biedt bij
tactische en strategische vloot- en mobiliteitsmanagement vraagstukken.
Dat doen ze inmiddels Europees en zelfs internationaal: een van de nieuwste
klanten heeft een vloot van 1000 voertuigen in 16 landen waaronder Indonesië.
Making more of Mobility luidt de nieuwe internationale pay off… Wijbenga:
“We vinden het tijd om niet alleen ons verhaal te vertellen van de afgelopen
20 jaar, maar vooral onze visie over de komende 20 jaar. Onze missie is om van
wagenparkbeheer en mobiliteitsmanagement de succesfactor van een bedrijf
te maken. Nu en in de toekomst.”
Concreet houdt dat momenteel onder andere in om de transitie naar elektrische
mobiliteit te begeleiden bij klanten. Een transitie die meer voeten in de aarde
heeft dan menigeen denkt, benadrukt Wijbenga. Het gaat niet alleen om het
simpele vervangen van brandstofauto’s door elektrische varianten.

“Bedenk allereerst dat gemiddeld de leaseauto’s 10.000 euro duurder zijn
geworden. Ook al zijn ROB en ‘brandstof’ stukken goedkoper, het houdt niet
automatisch in dat elektrisch rijden voor een werkgever goedkoper is.
Het tegendeel is vaak het geval”, aldus Wijbenga.

Heilige huisjes
Dat laatste hangt wel weer af of hoe een werkgever omgaat met de normering
van EV’s. Wij maken klanten bewust van de btw-privé afdracht en nemen deze
mee in de TCO-berekeningen. Die btw-privé afdracht moet iedere werkgever
doen als de betreffende werknemer de auto ook privé gebruikt; de overgrote
meerderheid dus. Die btw-afdracht is 2,7 procent over de cataloguswaarde, dus
al bij al een flink bedrag, benadrukt Wijbenga. “Sommige werkgevers verrekenen
dit in de eigen bijdrage, anderen doen er niets mee. Toch is het belangrijk er iets
mee te doen, aangezien ook een eventueel mobiliteitsbudget gebaseerd wordt op
de normering in de autoregeling.”
Kortom, het opstellen van een nieuwe, geëlektrificeerde autoregeling heeft
veel voeten in de aarde. Daarbij heeft Dragintra soms te maken met botsende
belangen binnen bedrijven zelf. Autokwesties liggen gevoelig, het is een van
de ‘heilige huisjes’ binnen organisaties. Wijbenga: “Een directie wil vaak snel
schakelen, wil snel voldoen aan bijvoorbeeld de CO2-doelstellingen. Het
middelmanagement kan dan op de rem gaan staan, die zijn minder geneigd
‘de knip’ te maken naar volledige elektrificering. Zij voeren natuurlijk ook
rechtstreeks de discussies met de leaserijders. In dat hele krachtenveld
fungeren wij als filter.”

Veel gunstigere mobiliteitsbudget

Panklare oplossingen in Dragintra’s
preferred supplier programma

Zie het als best practise model, het nieuwe preferred supplier
programma van Dragintra. Volgens Erik Wijbenga wil een fleetowner
vooral zo min mogelijk ‘gedoe’ rondom het wagenpark. Daarom zijn
er panklare oplossingen gekomen die klanten van Dragintra meteen
kunnen implementeren. Afgelopen april zijn de eerste oplossingen
geïntroduceerd. Bijvoorbeeld de vakantieauto, actueel nu steeds
meer werknemers elektrisch rijden. “Leasemaatschappijen weten
dit maar niet op een eenduidige manier te regelen voor hun klanten.
Daarom hebben we dit losgetrokken uit het leasecontract en een
externe aanbieder gevonden die dat naar de eisen van onze klanten
goed kan invullen. Op die manier hebben we ook 1 aanbieder van
mobiliteitsbudgetten geselecteerd, rijvaardigheidstrainingen en 1 voor
poolmanagement. Klanten hoeven hierover niet meer te onderhandelen
over prijs, beschikbaarheid en service.” Binnenkort wordt ook alles
rondom laadinfrastructuur erin aangeboden, Wijbenga is druk bezig met
de onderhandelingen met leveranciers van laadpalen, installateurs en
serviceproviders. Ook die moeten binnenkort in het preferred supplier
programma worden opgenomen.

Wat betreft dat heilige huisje: het verbaast Wijbenga nog regelmatig hoe de
leaseauto nog top of mind staat bij de werknemer en niet het veel gunstigere
mobiliteitsbudget. Dragintra heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee het
verschil in kosten voor een werknemer inzichtelijk wordt gemaakt tussen een
leaseauto en een mobiliteitsbudget. Zelf de kosten voor een eigen (privé) auto
zijn daarin meegenomen, een (jonge) tweedehands weliswaar maar in dezelfde
klasse als de leaseauto waarop hij of zij recht heeft. “Er worden appels met
appels vergeleken; een jonge occasion kan je immers goed vergelijken met een
nieuwe leaseauto. Het budget pakt dan in veel gevallengunstiger uit, al snel zo’n
100 euro per maand. Toch kiest de meerderheid van de medewerkers ook dan
nog voor de leaseauto.”
In onze ogen heeft die keuze vooral te maken met gedrag, gewoontegedrag.
Om dat te veranderen is een lange adem nodig, weet ook Wijbenga. Zaak is om
het gesprek hierover te blijven aangaan, op elk moment dat de medewerker
een nieuwe keuze kan maken. Het zijn zaken die een onafhankelijke partij
als Dragintra het best weet te voeren. Dat beseft een steeds grotere groep
fleetowners. Leasemaatschappijen stoten bovendien meer en meer operationele
taken af, de dienstverlening verschraalt. Dat komt de fleetmanagementmarkt
natuurlijk ten goede, maar het is wel zaak het kaf van het koren te scheiden,
vindt Wijbenga. Hij ijvert al enige tijd voor het opzetten van een keurmerk in de
branche. Want er zijn nu te veel bedrijfjes op de markt, veelal éénpitters, die
niet altijd kwaliteit leveren bij de uitvoering van operationele taken en advies.
Bovendien heeft Dragintra flink geïnvesteerd in automatisering, software en
interfaces. Maar vooral ook in mensen, want het uiteindelijk verschil maak je
door persoonlijk contact, is Wijbenga van overtuigd.
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Lease Service Partner lanceert
nieuw zakelijk servicenetwerk

Digitalisering als weg naar de overwinning

Cartracker maakt wagenparkbeheer
slimmer & duurzamer

Lease Service Partner (LSP) lanceert een nieuw
concept en servicenetwerk voor gestuurd
onderhoud. Via een gecertificeerd, landelijk dekkend
netwerk van zo’n 250 servicepartners koppelt LSP
leasemaatschappijen en grote fleetparken voor
gestuurd onderhoud aan gecertificeerde, individuele
garagisten en grotere werkplaatsformules.

In 2020 werden verschillende industrieën
geconfronteerd met uitdagingen en nieuwe
kansen. In 2021 zien we verschillen ontstaan in
digitale adaptatie door bedrijven op het gebied van
telematica.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen zijn hottopics binnen iedere
organisatie. Bij duurzaamheid letten bedrijven op
verschillende pijlers, het wagenpark speelt hierin
een grote rol. Steeds meer klanten van Cartracker
geven aan dat ze duurzaamheid meetbaar willen
maken in het wagenpark. Cartracker helpt om de
verbruikscijfers van het wagenpark inzichtelijk te
maken door verschillende tools in het pakket.

Met een compleet nieuw service- en
onderhoudsconcept voor grote wagenparken
maakt Lease Service Partner gestuurd
onderhoud nu bereikbaar voor individuele
autobedrijven en bestaande werkplaatsformules.
“Leasemaatschappijen en fleetpartijen zorgen met
hun enorme wagenparken jaarlijks voor een omzet
van bijna 500 miljoen euro aan gestuurd onderhoud,”
verklaart Denis van Altena, samen met Maik
Dielissen initiatiefnemers achter en eigenaren van
Lease Service Partner. “Het overgrote deel van dat
onderhoud komt tot dusver bij merkdealers terecht.
Via een uitgebreid netwerk van gecertificeerde Lease
Service Partner servicebedrijven bieden wij deze
grootzakelijke klanten nu de mogelijkheid om het
onderhoud aan hun wagenparken eenvoudig onder te
brengen binnen één centrale serviceformule.”
Lease Service Partner werkt aan een landelijk
dekkend netwerk van circa 250 professionele
servicepartners dat tegen 2025 gereed moet zijn.
Aansluitend wil LSP het netwerk op Europees
niveau verder uitbreiden. Binnen het serviceconcept
van LSP voldoen alle garagisten aan de strenge
Qualified Premium-certificering, die we als de
nieuwe benchmark op het gebied van service en
onderhoud kan worden gezien, zegt Van Altena.
“De basis voor Qualified Premium is het Qualifiedlabel van Stichting Duurzaam Repareren. Op basis
van de criteria die Stichting Duurzaam Repareren
voor service en onderhoud hanteert, legt LSP de
lat voor zijn servicepartners nog hoger met het
Qualified Premium-certificaat. Dit kwaliteitslabel
staat garant voor extra service voor zakelijke rijders,
waaronder uitgebreide faciliteiten om tijdens een
onderhoudsbeurt veilig door te kunnen werken.”
Leasemaatschappijen en fleetowners moeten zich

Vloot-optimalisatie speelt een steeds
belangrijkere rol
In 2020 is e-commerce aanzienlijk gestegen. Een
duidelijke succesvolle trend is te merken bij die
bedrijven die hun vloot reeds digitaal optimaliseerden.
Bovendien konden die bedrijven zich ook heel vlot
aanpassen aan de snel veranderende behoeften.
Telematica-operators verwachten dat in 2021 deze
eisen verder zullen toenemen. Het is dan ook zeer
aannemelijk dat telematica oplossingen een steeds
belangrijkere rol gaan spelen.
Nieuwe perspectieven op telematica
Sinds geruime tijd is vrijwel iedereen gedwongen om
nieuwe digitale communicatiemiddelen te gebruiken.
Tegelijkertijd hebben bedrijven telematicasystemen
geïntroduceerd om de dagelijkse activiteiten te
vergemakkelijken. Veel industrieën digitaliseren
waardoor onder andere wagenparkbeheer op afstand
heel toegankelijk is geworden.
Een nieuw perspectief is dat alles met elkaar te
verbinden is, dus naast voertuigen, nu ook machines,
gereedschappen en overige assets.
Een goede manier om je voor te bereiden is door
zelf in controle te zijn van je telematica noden.
Door je wagenpark te digitaliseren kan je vandaag
zelf automatisch en heel makkelijk je eigen IoTnetwerk activeren dat meteen ook al je overige
assets connecteert. Heel overzichtelijk, makkelijk, en
ongelooflijk efficiënt.
Bij ABAX zien we dat door het leveren van een
totaaloplossing als ACCESS de wagens, machines,
gereedschappen en overige assets volledig binnen
handbereik zijn en blijven.
CTA [www.abax.com/nl/access]
Vandaag nog digitaliseren met ABAX?
Kijk op www.abax.com

dankzij de samenwerking tussen Lease Service
Partner en het grossiersnetwerk van Fource en Full
Fource Partners verzekerd zien van een hoogwaardige
servicepartner én een snelle, gegarandeerde
onderdelenvoorziening. Het netwerk is ook via een
unieke eigen offertetool aangesloten op het ROBnet, voor een snelle en efficiënte administratieve
afhandeling van de servicewerkzaamheden en
centrale facturatie. LSP is inmiddels gestart met het
uitrollen van het nieuwe servicenetwerk. De eerste
twee vestigingen van de garageformule AutoFirst
Nederland (140 vestigingen) hebben zich inmiddels
aangesloten. Vestigingen van Carteam en Das
Autohaus Nederland zullen op korte termijn volgen.

Cartracker is vooral bekend van de Rittenregistratie
en Track & Trace. Maar dit stukje digitalisering geeft
veel data over de real time performance van het
wagenpark. Niet alleen over het type voertuig, maar
ook over het rijgedrag en het brandstofverbruik per
rit. Klanten van Cartracker koppelen de tankpas
aan het systeem, hierdoor slaan wij de gehele
tankgeschiedenis van ieder specifiek voertuig
automatisch op. Ons algoritme zorgt dan ook voor een
berekening op het CO2 verbruik van de voertuigen per
rit. Deze gegevens zijn dan eenvoudig te koppelen aan
een berijder en zijn of haar rijgedrag.
De connectie tussen rijgedrag en duurzaamheid
Doordat de connectie tussen rijgedrag en
duurzaamheid steeds meer zichtbaar wordt, heeft
Cartracker samen met een prominente klant de
rijgedragcompetitie ontwikkeld. Met deze tool,
coach jij bestuurders op een positieve manier naar
een beter resultaat. De klant in kwestie werkt met
bonussen voor diegene met het beste rijgedrag per
groep. De competitie is gebaseerd op 150 voertuigen
en het resultaat: besparing van 500 liter brandstof,
€10.000,00 minder snelheidsboetes en 30% minder
gerapporteerde schades in het eerste jaar. Met
rijgedrag houd jij jouw duurzaamheid onder controle!
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INQAR Autoverhuur is klaar voor ‘de inhaalslag’

“Nu is het tijd om kansen te pakken”
De coronacrisis heeft er in de autoverhuurbranche flink
ingehakt, maar franchiseorganisatie INQAR is volop
bezig om, eenmaal post-corona, de rol van flexibele
mobiliteitsleverancier met verve op zich te nemen. Daarvoor
zijn onlangs elektrische auto’s in het (korte) huurprogramma
opgenomen, een unicum in autoverhuurland. CEO Jaco
Vink heeft bovendien tijdens de crisis de kracht van een
franchiseorganisatie leren kennen.

Het aantal huurauto’s is landelijk met 16 procent gedaald door de coronacrisis,
maakte BOVAG eerder dit jaar bekend. Ook bij de aangesloten franchisers
van INQAR is het wagenpark veelal afgeschaald, zegt Jaco Vink. Waarbij hij
opmerkt dat dit ‘afschalen’ eenvoudiger klinkt dan het is. Contracten met
importeurs of dealers moeten worden opengebroken, eventuele afkoopsommen
betaald. Dat ging bij de een gemakkelijker dan bij de ander. “Je leert in een
crisis je partners kennen”, aldus Vink. “Bedenk dat het wagenpark voor een
autoverhuurder de grootste kostenpost is. Als van de ene op de andere dag
honderden auto’s stilstaan, lopen de kosten gewoon door. Waar overigens geen
corona-compensatie voor bestond. Er zijn in de branche per auto heel wat
rekensommetjes gemaakt voor wat beter is: afkopen of stil laten staan.”
Tegelijkertijd is er doorgewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten
en diensten. Afgelopen februari heeft INQAR een speciaal programma voor
de verhuur van elektrische voertuigen opgezet. Niet alleen voor de lange
termijnverhuur maar juist voor de korte termijn, wat een unicum is in de
verhuurbranche. Die EV-verhuur vindt plaats op alle 27 vestigingen door heel
Nederland, en voor een breed publiek van particuliere en zakelijke afnemers.
Bij de huur hoort ook een gratis laadpas en wordt er een
duidelijke instructie gegeven bij aflevering over het gebruik
van de auto en hoe deze te laden. Waarbij er speciale tarieven
zijn waardoor de auto’s niet duurder uitpakken dan eenzelfde
variant met een brandstofmotor. INQAR maakt daarmee
duurzaam rijden ook voor de korte termijn toegankelijk
en laagdrempelig, stelt Vink. “De elektrische auto is in de
huurbranche nog een ondergeschoven kindje, helemaal in de
dagverhuur. Enkele concurrenten bieden het wel aan, online
kan je hem niet zomaar aanklikken. En als je informeert naar
de tarieven, dan krijg je de indruk dat ze de auto eigenlijk niet
willen verhuren.”

Kansen voor MaaS voor 2.0 autoverhuurder

Op wat langere termijn ziet Vink ook in Mobility as a Service (MaaS)
kansen voor INQAR. Vink houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten,
meldt zich bij hoopvolle MaaS-projecten als autoverhuurspecialist. In
MaaS werken diverse mobiliteitspartijen met elkaar samen, waarbij
alles uiterst efficiënt in elkaar moet steken. INQAR is de laatste jaren
gegroeid van een 1.0 organisatie naar een volledig up to date bedrijf met
bijvoorbeeld een centrale servicedesk, centrale facturatie en een centrale
organisatie als aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de landelijke klanten,
benadrukt Vink. Maar het zal een kwestie zijn van een lange adem. Vink:
“Kijk naar de deelauto. Die bestaat al ruim 10 jaar maar is anno 2021 nog
nauwelijks rendabel. Tegelijkertijd is iedereen ervan overtuigd dat het een
grote vlucht kan gaan nemen. Het heeft natuurlijk ook te maken met de
stand van de techniek en het model hoe je een dergelijk oplossing in de
markt zet. Als die wordt gevonden, dan kan dat in deze huidige tijd snel
een grote vlucht nemen. Dan moet je er wel klaar voor staan.”

er in de dagverhuur bijna nooit meer dan 200 kilometer gereden, waardoor
klanten niet eens aan de laadpaal hoeven tijdens de huurtermijn.
En er zijn meer kansen als Nederland eenmaal weer van slot gaat. Net als de
uitzendbranche is het de autoverhuurbranche die na een crisis vaak als eerste
profiteert van hun flexibele aanbod. Bedrijven zullen in eerste instantie namelijk
niet gaan investeren in de opbouw van een eigen wagenpark. Die willen in eerste
instantie een zo groot mogelijke flexibele schil van (huur)auto’s, Daarbij zijn
de leasecontracten het afgelopen jaar massaal verlengd. “Je weet dat dit gaat
zorgen voor meer reparaties waardoor er huurauto’s nodig zijn. Ook onderhoud is
massaal uitgesteld, daar gaan we allemaal een inhaalslag van zien”, aldus Vink.

Leasecontracten massaal verlengd
Terwijl elektrische mobiliteit vooral in de zakelijke markt
booming is. In tenders van bijvoorbeeld leasemaatschappijen,
zijn elektrische auto’s ook steevast onderdeel van de eisen.
Groot is het allemaal nog niet, en de EV is voor INQAR zeker
nog geen winstpakker, Vink wil wel er wel klaar voor staan
als het echt een vlucht gaat nemen. Nu zijn de klanten voor
EV-dagverhuur vooral zakelijke rijders die al elektrisch rijden
maar hun eigen auto een dag moeten missen. Overigens wordt

INQAR 3.500 voertuigen

INQAR heeft een verhuurvloot van in totaal ruim 3.500 voertuigen
die vanuit 27 vestigingen worden verhuurd. De organisatie biedt zowel
korte als lange termijn autoverhuur als shortlease. INQAR Autoverhuur
is voortgekomen uit een groep professionele autoverhuurders
die in 2015 de krachten wilden bundelen en gezamenlijk met een
financieringsmaatschappij een nieuwe franchiseorganisatie zijn gestart.
Het merendeel van de autoverhuurders bestonden toen al tientallen jaren
en genieten daardoor goede lokale bekendheid in hun vestigingsplaats
en regio. Eind 2017 hebben van de toenmalige franchisenemers 16
gelijkgestemde ondernemers de financieringsmaatschappij uitgekocht
en daarmee de INQAR franchiseorganisatie volledig overgenomen.
De huidige 27 vestigingen bieden een landelijk dekking, maar Vink wil
in aantal vestigingen nog groeien.

De kunst is nu klaar te staan voor die inhaalvraag straks. Waarbij snel opschalen
een belangrijk onderwerp wordt. En dan is het franchisemodel van belang
waarbij de franchisenemers hun eigen (warme) lokale contacten benutten bij
dealers om snel aan meer auto’s te komen. Dat werkt beter (lees: sneller)
dan partijen die alleen via de importeurs nieuwe contracten kunnen aangaan.
“Daarbij kunnen we als franchiseorganisatie ook makkelijk schuiven met auto’s
tussen de franchisers. Het zijn allemaal lokale kanjers waarmee we werken,
allen zijn ze de crisis doorgekomen. Nu is het tijd om kansen snel te pakken. De
mobiliteitsbranche vraagt steeds meer om flexibiliteit en creativiteit. INQAR gaat
daar een relevante rol in spelen.”
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MultiTankcard en MoveMove: brede mobiliteit faciliteren vanuit vertrouwen, niet wantrouwen…

“Fleetowners hebben geen reële
notie wat laden eigenlijk kost”
Of de (elektrische) mobiliteitstransitie bij bedrijven op
rolletjes verloopt? Allerminst, zegt Patrick Roozeman,
directeur van MultiTankcard. Het gaat te langzaam.
Voor de inzet van brede mobiliteit wordt in vele gevallen
een dusdanige ‘kerstboom’ opgetuigd dat dit een goede
uitvoering uiteindelijk alleen maar in de weg zit. Daardoor
lijkt vooralsnog bij veel bedrijven alles bij het oude te
blijven. En dan is er nog de ‘illusie’ dat we straks met één
laadpas in heel Europa moeten kunnen laden…

Bovendien valt het Roozeman regelmatig op dat veel fleetowners geen
reële notie hebben wat laden van een vol-elektrische auto nu eigenlijk kost.
Laadkosten worden veelal als marginaal bestempeld. “Dat stoelt wellicht nog
op de gedachte van hybride rijden: het beleid gericht op steeds maar weer die
30 kilometer elektrisch rijden van een plug-in hybride halen. Dus vaak en overal
kunnen laden; dat kost telkens maar een paar euro. Maar dat ligt natuurlijk
anders bij een gemiddelde vol-elektrische auto zoals een Tesla, Audi e-tron of
Hyundai. Een volle accu laden kost al snel twintig tot dertig euro. Doe dat 4 keer
in de week en zet die 120 euro laadkosten af tegen de fors duurdere (lease)prijs
van een elektrische auto, dan ziet de Total Cost of Ownership er al heel anders
uit”, aldus Roozeman.
Dit besef van de reële laadkosten moet bij veel bedrijven nog indalen. Net als het
besef dat er eigenlijk niet meer overal hoeft te worden geladen. EV-rijders - zelf
is Roozeman er ook een - laden voornamelijk op vaste plekken. Op het werk of,
indien mogelijk, thuis. Straks weer bij de sportschool of andere bestemmingen.
In Nederland biedt de laadpas van MultiTankcard daarvoor een volledig dekkend
netwerk. Maar wat is de meerwaarde van een pas waar je zogenaamd in heel
Europa kan laden? Zoals veel leasemaatschappijen en fleetowners momenteel
zeggen te willen? Roozeman: “Het idee van één Europese laadpas is echt een
illusie. In het buitenland kan je beter een credit of debit-card op zak hebben.
Daarmee kan je in 9 van de 10 gevallen uit de voeten. Bedenk ook dat de meeste
leaserijders niet in het buitenland mogen tanken vanuit de autoregeling.
Daarnaast; de gemiddelde leaserijder komt helemaal niet in het buitenland. Dus
waar hebben we het over? En toch is er sinds april als optie ook alternatieve
laadpas van MultiTankcard die buitenland dekking biedt. Daarmee geven wij de
keuze aan de werkgever, want een klantbehoefte laat ons niet onberoerd.”

De auto als rijdend betaalmiddel
MultiTankcard heeft een laadpas en leeft van transacties, maar in de toekomstvisie
van Roozeman gaat het niet zozeer om de pas maar wel om het ‘transactiehuis’
erachter. Die ‘pas’ zit straks wellicht geïntegreerd in de auto. De auto als rijdend
betaalmiddel, als het ware. Maar voordat het zover is – en dat is de industrie nog
niet – moeten we toe naar een real-time laadinfrastructuur. Roozeman: “Een
systeem waarbij de auto aangeeft waar je kan laden, tegen welk tarief en met
welke snelheid. Hetgeen weer afhangt welke autorisatie je hebt van je werkgever
of leasemaatschappij. Op dat vlak willen we straks het verschil maken. Met
onze 30 jaar ervaring weten we als geen ander hoe een dergelijk autorisatie- en
transactieproces in te richten.”
Om dat te bereiken is ook durf in de markt nodig, zegt Roozeman.
Laadinfrastructuurbedrijven moeten qua tarieven met de billen bloot. Daarbij
zullen de locatie-eigenaren van de laadpalen, zoals een IKEA, Efteling of Albert
Heijn, meer controle willen hebben over hun propositie naar de klant. Ligt de focus
daarbij op korting of juist op groene stroom? “De locatie-eigenaar gaat straks
bepalen. Dat geeft de leaserijder straks ook meer keuze. Met onze laadpaallocator,
die we afgelopen februari hebben gelanceerd, heb je overigens nu al zicht op de
prijsverschillen. Verschillen die vaak niet uit te leggen zijn. Maar een begin van
transparantie is er nu wel aan het komen”, aldus Roozeman.

“Een systeem waarbij de auto aangeeft
waar je kan laden, tegen welk tarief en
met welke snelheid. Hetgeen weer
afhangt welke autorisatie je hebt van je
werkgever of leasemaatschappij”
Gebaseerd op wantrouwen
Durf in de markt is ook nodig bij fleetowners. Althans, als het gaat om de
energie- en mobiliteitstransitie. Die laatste moet brede mobiliteit mogelijk
maken, dus de combinatie van vervoersmiddelen zoals de MoveMove-pas van
MultiTankcard biedt. Roozeman ziet die ontwikkeling vooral bij de grotere
corporates stokken. Oorzaak: te ingewikkelde sturingsmiddelen willen
inbouwen, compleet met bonus- malussystemen of beloningsmodellen.
Er wordt een hele kerstboom opgetuigd van wetten en regels, veelal ook
gebaseerd op wantrouwen want een werknemer zou wel eens misbruik kunnen
maken van het systeem. Roozeman: “Dat volledig willen dichttimmeren van alle
opties, dat moet je eigenlijk niet willen. Het kost vaak meer dan de mogelijke
fraude die zou kunnen ontstaan. Geef werknemers gewoon meer de regie. Een
werknemer die 6 keer per week naar de sportschool gaat maar wel 3 dagen in de
week met de auto naar het werk gaat en niet met de fiets, is niet ongezond bezig.
Blijf als werkgever wel het gesprek aangaan over het reisgedrag. Dat is eigenlijk
het belangrijkst.”
Betrouwbare data moet daarbij altijd aan de basis staan van een goed
mobiliteitsbeleid. Nu al ziet Roozeman het zogenaamde dashboarding aan
belang winnen. Met daarin niet alleen informatie over de kosten per kilometer
van het wagenpark, maar ook CO2-uitstoot van alle mobiliteit en - in toenemende
mate – informatie over het rijgedrag van de zakelijke (lease)rijder. Want als
je netter rijdt, ben je ook duurzamer en veiliger bezig. En het kan wellicht
helpen tegen de immer stijgende verzekeringspremies, de kosten rijzen op dat
vlak de pan uit, aldus Roozeman. “In zo’n dashboard leveren de data van de
MultiTankcard en MoveMove-pas een deel van de puzzel. Het wordt aangevuld
met informatie van de leasemaatschappij en eventuele andere partijen. Het
zou mooi zijn als binnen bedrijven of organisaties ook alle stakeholders met
betrekking tot mobiliteit tot een gemeenschappelijk belang komen. Nu is het
vaak óf duurzaamheid óf werknemersbelang. Daar moet je vanaf; het gaat om
het totaalplaatje en dat je daar de beste oplossing bij zoekt”.
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MaaS-app ALD Move in finale Automotive Innovation Awards

“Een goed moment om
gewoontegedrag te doorbreken”
Weinig leasemaatschappijen die zich zo inzetten voor Mobility as a Service (MaaS) als ALD Automotive. Hun MaaS-app ALD Move,
sinds 2019 al op de markt, is zelfs genomineerd voor de Automotive Innovation Awards 2021. De leasemaatschappij ziet in MaaS
vooral een concept voor de millennial, inmiddels al een groot deel van de beroepsbevolking. Daar moet je als werkgever wat mee.
“Helemaal als we straks na de lockdown weer gaan reizen: een goed moment om gewoontegedrag te doorbreken.”

ALD Move is een mobiliteitsassistent die medewerkers op basis van hun agenda,
de actuele situatie op de weg en de weersverwachting vertelt wat voor hen de
snelste, meest voordelige, milieuvriendelijkste of meest comfortabele route
naar hun bestemming is. En al kort na de introductie op een pilotgroep zag
Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director van ALD Automotive,
dat mensen na een gewenningsperiode hun mobiliteitsgedrag aanpassen.
Zo bleek uit de data die de app leverde. Negeren gebruikers de eerste twee
weken nogal eens het advies, na die tijd is er een duidelijke verandering
zichtbaar. “Je bewerkstelligt dus echt een gedragsverandering die komt
vanuit de gebruiker. Dat is anders dan het faciliteren van brede mobiliteit met
bijvoorbeeld een mobiliteitskaart of e-bike, zaken die we al langer hebben.
Hier krijg je concreet het advies dat een bepaalde reis bijvoorbeeld 10 minuten
korter duurt met het openbaar vervoer. En bij sommige werkgevers is er een
incentiveprogramma aan gekoppeld. Medewerkers die slimme mobiliteitskeuzes
maken, zoals het gebruik van een e-bike of elektrische auto, bouwen credits
op. Bedrijven kunnen hun medewerkers zo nog beter stimuleren slimme en
duurzame mobiliteitskeuzes te maken”.

Praktisch inzetbaar
Sinds de introductie van ALD Move is het concept in de prijzen gevallen (Fleet
Europe Innovation Award 2019) en heeft een van de drijvende krachten achter de
app, Meerten van Hooijdonk Productowner ALD Move van ALD Automotive, een
MaaS Award gekregen. Nu is ALD Move weer genomineerd voor de prestigieuze
Automotive Innovation Awards 2021. Van Hooijdonk, die de MaaS Award
afgelopen maart in de wacht sleepte, werd genomineerd vanwege zijn inspanning
om MaaS in de praktijk te brengen en oplossingen bekend te maken bij een
breder publiek. “Wij hebben bij ALD Automotive innovatie hoog op de agenda
staan. Met name door naar klanten te luisteren hebben wij een weg gevonden om
MaaS praktisch inzetbaar te krijgen voor de zakelijke reiziger door middel van
een app. Mooi dat we, in een jaar waarin de samenleving door Corona letterlijk
stilstond, een verdere stap toch hebben kunnen zetten.”
Oud-premier Jan Peter Balkenende is voorzitter van de onafhankelijke
jury die tweejaarlijks de Automotive Innovation Awards (AIA) uitreikt. Op 20
september vindt de uitreiking plaats van de AIA. Balkende benadrukte tijdens
de bekendmaking van de genomineerden dat voor het eerlijk beprijzen van
mobiliteit en vervoer het belangrijk is om te weten hoe vaak, lang en wanneer
een bepaalde vervoerwijze wordt gebruikt. “Deze informatie moet beschikbaar
en inzichtelijk worden gemaakt om op dit gedrag te kunnen sturen. ALD Move
is hier een mooi voorbeeld van. ALD maakt slimmer, flexibeler en duurzamer
reizen mogelijk door via één platform verschillende vervoerwijzen beschikbaar te
maken. Consumenten krijgen zo dagelijks een mobiliteitsadvies op basis van hun
persoonlijke agenda én real-time data zoals weer en verkeer.”

Millennials
Uit eigen onderzoek van ALD eerder dit jaar blijkt dat het ‘on demand’
mobiliteitsconcept Mobility-as-a-Service (MaaS) nog veel onbekendheid geniet.
Jongeren zijn er net iets bekender mee en na uitleg staan zij er bovendien meer
voor open te staan om in de nabije toekomst gebruik van te maken van MaaS
oplossingen. Voor de ontwikkeling van het mobiliteitsconcept een goede zaak,
want feitelijk richt MaaS zich op de millennial (en de daaropvolgende generaties).
Zo’n ‘on demand’ mobiliteitsoplossing, waarbij je via een app je reis van begin tot
eind plant, boekt en betaalt, sluit aan op de behoeften van reizigers omdat het
veel flexibiliteit, ontzorging en gemak biedt. “Dat spreekt natuurlijk elke reiziger
aan maar jongeren en millennials in het bijzonder”, aldus Van der Horst.

Die focus op de millennial is een logische omdat in de periode dat millennials
opgroeiden (grofweg geboren tussen 1980 en 2000) de wereld erg is veranderd.
Niet alleen op digitaal vlak – millennials zijn opgegroeid in een continu
veranderende wereld van digitale technologie – deze generatie is ook opgegroeid
met klimaatverandering. Veel millennials zijn dan ook op zoek naar duurzamere
manieren van leven en zij kijken bewust naar meer duurzame mobiliteitsopties.
Daarom neemt de adoptie van elektrificatie en deelconcepten dan ook gestaag
toe binnen deze populatie.
Hoewel er nog grote uitdagingen zijn in de uitrol van MaaS, waarbij enerzijds te
denken valt aan techniek en standaardisatie en anderzijds de onbekendheid, zijn
er toch vooral kansen volgens Van Hooijdonk. “Het onderzoek wijst namelijk uit
dat MaaS kansen biedt, die aansluiten bij de behoeften van reizigers; flexibiliteit,
ontzorging en gemak. Hier kunnen onder meer leasemaatschappijen en
werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen door in deze mobiliteitsbehoeften
te faciliteren; biedt gebruikers het gemak en de keuzevrijheid waar ze naar
zoeken. Helemaal als we straks na de lockdown weer gaan reizen: een goed
moment om gewoontegedrag te doorbreken. Want hoe vaker een reiziger
verschillende vervoersmogelijkheden benut, hoe groter de kans is dat het een
aangename en vertrouwde ervaring wordt.”

Huidige generatie reisapps staat aan
vooravond van mobility-as-a-service (maas)

Reisapps zoals 9292ov, Google Maps en Uber worden door meer dan
de helft van de Nederlanders gebruikt, blijkt uit onderzoek van ALD
Automotive onder 1.350 Nederlanders. Hoewel deze reisapps de
voorbode zijn van MaaS, is deze ontwikkeling zelf nog niet bekend bij het
grote publiek. Maar liefst 89 procent van de Nederlanders heeft zelfs nog
nooit van de term MaaS gehoord. In de Randstad en onder jongeren is
het begrip weliswaar bekender, maar wat het precies inhoudt is niet altijd
even duidelijk. Het noorden van het land is het minst bekend met MaaS.
Enkele meest opvallende uitkomsten uit het ALD-onderzoek:
• 56 procent van de Nederlanders maakt momenteel
gebruik van reisapps
• Jongeren tot 24 jaar het meest; 77 procent van hen gebruikt reisapps
• 89 procent heeft nog nooit van Mobility-as-a-Service (MaaS) gehoord
• Bijna de helft hiervan (45 procent) is 55 jaar of ouder, tegenover slechts
15 procent van de jongeren (tot 34 jaar)
• Slechts 22 procent gaat het liefst altijd en overal met de
auto ergens naartoe
• 51 procent van de Nederlanders wil niet zonder auto
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Onderzoek Vredestein

Terug naar 130 km/u?
Vanaf 1 mei is het nieuwe energielabel voor banden van kracht. Het biedt een
gemeenschappelijke classificatie van de prestaties van banden aan de hand van rolweerstand,
remmen op natte oppervlakken en extern geluid. Ook geeft het label een indicatie van de
prestaties bij zware sneeuw- en ijsomstandigheden. Apollo Vredestein deed onderzoek naar de
mogelijkheid om van B-label naar A te gaan met dezelfde band. Het antwoord bleek verrassend
simpel: een halve bar extra geeft bij een band met B-label het effect van een band met A-label.

Michiel van Koeverden van het Tyre Information Centre van Vredestein initieerde
het onderzoek: “Overheden, in dit geval de Europese Unie, wijzen naar de
bandenfabrikanten om maatregelen te nemen om energieverbruik en
CO2-uitstoot te terug te dringen. Dus ook naar de bandenfabrikanten en daar valt
iets voor te zeggen: banden consumeren gemiddeld genomen twintig procent
van de brandstof. Met andere woorden: er gaat twintig procent energie verloren
aan brandstof via de band. Dat komt door de rolweerstand van een band en het
wegdek. Maar een grote invloed heeft de rechtervoet.”
Nieuwe wegen aanleggen die de rolweerstand verlagen is duur en de rechtervoet
laat zich lastig beïnvloeden, constateert Van Koeverden: “Dus gingen we eens
kijken naar de bandenspanning in het kader van de nieuwe labels.”
Er werd getest met de band type 205/55 R 16 V Sportrac 5 van Vredestein. Deze
band heeft standaard het energielabel B. De uitkomst bleek verrassend, zegt
Michiel van Koeverden: “We hebben geconstateerd dat een band met -0,5 bar
minder bandenspanning al binnen de classificatie van een C-label zit. En met
-0,8 bar minder lucht ruim in label C komt en al bijna in D. Dus niet meer voldoet
aan de normen voor label B!” Andersom werkt het ook, bleek uit het onderzoek:
“Een band met label B heeft met +0,5 bar meer spanning al de norm bereikt
van A-label. En met +0,8 bar meer spanning is diezelfde band ruim binnen de
marges van label A.”
De conclusies moeten de overheid en berijders aanspreken. De Vredesteinonderzoeker: “Het toont aan dat je met een fractie meer bandenspanning
energie, dus brandstof, kunt besparen. Voor de overheid samen met de
automobiel- en bandenbranche betekent het dat zij consumenten moeten
overtuigen dat frequent controleren van de bandenspanning tot besparing
leidt. En dus ook tot een verlaging van CO₂ en stikstof uitstoot.”Het is nog
niet wetenschappelijk onderzocht maar wellicht kan bij een verhoging van de
bandenspanning met een halve bar, de stikstofuitstoot worden teruggedrongen.
Zoveel zelfs dat de mogelijkheid ontstaat om de maximum snelheid van 100
km/u op de Nederlandse snelwegen te heroverwegen. Michiel van Koeverden
realiseert zich dat er nog wat beren op de weg liggen voor zo’n conclusie kan
worden getrokken: “We hebben niet getest met een diesel en wat het gevolg is
voor vrachtwagens. Wat we wel hebben aangetoond is dat een fractie meer lucht
in de band tot een besparing leidt en tot verlaging van de uitstoot.”
Overigens blijft hij erbij dat het veel discipline vergt van berijders om maandelijks
de bandenspanning te controleren. “Maar hopelijk geven wij als Vredestein met
dit onderzoek een zetje om meer op de bandenspanning te letten.”

Vredestein introduceert
watismijnbandenspanning.nl
Altijd de juiste spanning weten

Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat meer dan twee derde van de
auto’s in Nederland rondrijdt met een te lage bandenspanning. Met de
nieuwe webapplicatie watismijnbandenspannning.nl wil Apollo Vredestein
het de automobilist makkelijker maken om de bandenspanning te
controleren.
Automobilisten die regelmatig hun banden lucht geven, rijden veiliger,
zuiniger, schoner en stiller. Toch controleert drie op de tien Nederlandse
automobilisten nooit de bandenspanning. De reden is dat ze de juiste
bandenspanning niet weten. Om die automobilisten op weg te helpen,
ontwikkelde het programma Kies de Beste Band in samenwerking met
bandenproducent Vredestein de webapplicatie watismijnbandenspanning.
nl. Daarmee kunnen autobezitters altijd en overal controleren welke
bandenspanning voor hun auto de juiste is. Het enige wat nodig is het
invoeren van het kenteken en de bandenmaat en vervolgens wordt de
juiste spanning gepresenteerd.
De webapplicatie koppelt via de invoer van het kenteken de
uitgebreide bandenspanningsdatabase van Apollo Vredestein aan
de voertuiggegevens van de RDW, zegt Paul Eidhof, Cluster Director
Vredestein Benelux: “Voor het berekenen van de juiste spanning
wordt onder meer gekeken naar de gegevens van de autofabrikant, de
maat en de load index van de banden. Op termijn vervangt de nieuwe
webapplicatie de bekende bandenspanningstabellen.”
Banden lopen, ongeacht of er veel of nauwelijks mee wordt gereden, met
ongeveer 0,1 à 0,2 bar per maand leeg. Een Tyre Pressure Monitoring
System is een goed hulpmiddel als een band spanning verliest, maar
reageert niet op ieder verlies van 0,1 bar. Zelf regelmatig controleren
blijft dus belangrijk. Want een lage bandenspanning zorgt voor een
hoger brandstofverbruik, langere remweg, meer geluid en meer slijtage.
Daarom is het belangrijk om banden elke twee maanden te checken en
als het nodig is, lucht te geven. Het is veiliger, zuiniger, schoner en stiller,
aldus Vredestein.

OOK VOOR AL UW
ZAKELIJK ONDERHOUD
MET GRATIS HAAL- EN
BRENGSERVICE

Uw voordelen als fleetowner:
• Gratis haal- en brengservice
• Eenvoudig online een afspraak maken
• Directe service bij reparatie en onderhoud
• Merkonafhankelijk onderhoud
• Onderhoud en reparatie met behoud van fabrieksgarantie
• Landelijke dekking

Maak een afspraak
035 7600 613 | info@jamesautoservice.nl
www.jamesautoservice.nl

het alternatief voor de dealer.

100% elektrische Maxus
eDeliver 3 & eDeliver 9
Tot € 5.000 aanschafsubsidie

Maxus eDeliver 3

Maxus eDeliver 9

• Vanaf € 29.990,- excl. BTW

• Vanaf € 49.990,- excl. BTW

• Actieradius tot 342 km

• Actieradius tot 353 km

• De zuinigste in de markt

• Leverbaar in 3 accupakketten

• Trekgewicht tot 1.200 kg

• Trekgewicht tot 1.500 kg

• Direct leverbaar

• Standaard rĳk uitgerust

www.maxusmotors.nl

