
 De Mobiliteitsmanager 
 H.A. Lorentzstraat 6 E info@demobiliteitsmanager.nl 
 3331 EE  Zwijndrecht W www.demobiliteitsmanager.l 
 T 06-51015344 KvK Rotterdam nr. 67022693 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Grip op Mobiliteitskosten 
Uw mobiliteit zo optimaal mogelijk inrichten en tegen de laagst mogelijke 
kosten kost veel tijd en expertise. Tijd wilt u als ondernemer het liefst 
besteden aan uw core business en hoe maakt u de juiste keuzes? 
De Mobiliteitsmanager kan u daarbij ondersteunen. Onze dienstverlening  
varieert van advies en begeleiding bij de aanschaf van een nieuwe auto tot 
en met het adviseren over of uit handen nemen van het wagenparkbeheer. 
 
 
Kostenbesparing 
Met behulp van de WagenparkScan maakt De 
Mobiliteitsmanager een analyse van de huidige 
invulling van uw mobiliteitsbehoefte en de 
besparingsmogelijkheden. De ervaring leert dat daarbij altijd een reductie 
van minimaal 10% op uw directe kosten kan worden behaald. Benieuwd wat 
uw besparingspotentieel is? Doe de geheel vrijblijvende QuickScan op onze 
website en wij bespreken vervolgens met u de uitkomsten. 
 
 
Ontzorging 
De Mobiliteitsmanager levert de benodigde kennis en ondersteuning om de 
mobiliteit voor uw bedrijf op de best passende manier en tegen de laagst 
mogelijke kosten in te richten. Gedeeltelijke of volledige outsourcing biedt u 
vele voordelen. U verdient de investering snel terug door scherpere inkoop 
en betere grip op alle wagenparkkosten. Tevens bespaart u kostbare tijd  
doordat alle werk uit handen wordt genomen. De Mobiliteitsmanager biedt 
u derhalve ontzorging en kostenreductie en u behoudt de focus op uw core 
business. 
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Aanschaf van een Bedrijfsvoertuig 
Heeft u een nieuwe auto nodig? Personenwagen of bedrijfswagen? Wilt u 
deze kopen of leasen? De Mobiliteitsmanager helpt u de juiste keuze te 
maken. Dankzij onze scherpe inkoopcondities met zowel autoleveranciers als 
leasemaatschappijen kunnen wij voor u altijd de beste deal realiseren. 
Daarnaast nemen wij u alle rompslomp uit handen en begeleiden wij het hele 
traject vanaf offerteaanvraag tot aan aflevering van de bedrijfswagen. 
 
 
Duurzaamheid 
Duurzame mobiliteit is niet alleen goed 
voor het milieu maar ook voor uw 
portemonnee! De DuurzaamheidScan 
van De Mobiliteitsmanager maakt een 
analyse van de bestaande inrichting van 
de (auto-)mobiliteit en in welke mate 
duurzaamheid hierin al een rol speelt. 
Naar aanleiding van de uitkomsten 
worden er verbetervoorstellen gemaakt om tot verdere verduurzaming te 
komen. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van andere vormen van 
mobiliteit en een CO²-reductieplan. 
 
 
Contact 
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden en wat wij voor uw bedrijf 
kunnen betekenen? Bel of mail naar ons voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak. 


