Samenwerken met MKB Fleetservice levert u gegarandeerd
rendement op. Onze filosofie en werkwijze zijn namelijk gericht
op continuïteit, een gedegen service-level en persoonlijk advies.
Hierdoor kunnen wij u als ondernemer maximale besparing
bieden.
MKB Fleetservice: de oplossing voor uw wagenparkbeheer
In iedere onderneming zijn er andere prioriteiten. Elke
onderneming is immers anders. Door uw wensen en behoeftes zo
goed mogelijk in kaart te brengen, kunnen we u altijd een
passende oplossing bieden die volledig aansluit op uw
onderneming.
MKB Fleetservice is er voor ondernemers die zeer betrokken zijn
bij hun bedrijf. Dit kunnen bedrijven zijn in alle branches en
sectoren. Zo leveren wij bijvoorbeeld aan bedrijven voor zakelijke
dienstverlening, uitzendbureaus en detacheringsbedrijven maar
ook aan bedrijven in de bouw-, zorg- en de schoonmaaksector.
Geen wagenpark is hetzelfde. Bent u schoonmaker, dan dienen
de voertuigen aan andere specificaties te voldoen dan wanneer u
installateur bent. Daarnaast speelt ook de chauffeur een rol: elke
chauffeur heeft immers eigen voorkeuren.

“MKB Fleetservice is de
specialist op het gebied
van wagenparkbeheer
en advies”

Structureel besparen

Korting

Een bedrijfswagen komt vaak op de tweede of derde plaats, maar
behoort al snel tot een van de grotere kostenposten van een
bedrijf. Uiteraard wilt u als ondernemer de vaste kosten zo veel
mogelijk drukken. MKB Fleetservice kan u hierbij helpen. Wij zijn
namelijk gespecialiseerd in het structureel besparen op de kosten
van bedrijfswagens. Wij doen dit op een onafhankelijke manier en
verzorgen graag de begeleiding in de offerte-trajecten. Of u nu een
auto wilt leasen of wilt kopen, bij MKB Fleetservice bent u altijd
aan het juiste adres!

U als ondernemer besteedt het liefst uw kostbare tijd aan uw
core-business en het realiseren van omzet. U wilt uw organisatie
maximaal renderen. Dan is ook het structureel besparen van
kosten erg belangrijk. MKB Fleetservice kan u daarbij helpen. En
zeg nou zelf, welke ondernemer wil er nu niet kunnen besparen
op het wagenparkbeheer?

Altijd de juiste optie
Het vergelijken van leaseoffertes lijkt vaak gemakkelijker dan het
is. Het is verleidelijk om direct naar het bedrag onder de streep te
kijken en daar uw beslissing op te baseren. Maar is de
goedkoopste optie werkelijk de goedkoopste? En biedt de
leasemaatschappij wel het door u gewenste serviceniveau?
Om erachter te komen wat voor u de beste optie is, heeft u de
juiste informatie nodig.
Er zijn een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden voor
u een beslissing neemt:
Wat gebeurt er met de auto’s?
Hoeveel kilometers gaan ze afleggen?
Hoe ontwikkelen de onderhoudskosten zich?
Hoe groot is de kans op schade?
Geeft de dealer u een goede korting?
Welke componenten wilt u in het contract hebben?
Is de leasemaatschappij die u wilt wel de juiste keuze?
Wagenparkbeheer is een vak apart. Het effect van uw beleid op de
totale kosten van uw wagenpark is groot. De interne procedures
en processen variëren namelijk per organisatie en elk bedrijf heeft
eigen afspraken met leveranciers. Ook voortdurende wettelijke en
fiscale wijzigingen maken het er niet eenvoudiger op om als leek
op dit gebied een weloverwogen keuze te maken wanneer het op
uw wagenpark aankomt. Daarom is het nodig om altijd op de
hoogte te blijven van de belangrijkste ontwikkelingen en uw
wagenparkbeheer aan een professional over te laten.

De meeste ondernemers moeten het doen met de standaard
dealer korting. Doordat MKB Fleetservice op jaarbasis een groot
aantal voertuigen afneemt van diverse importeurs en dealers,
kunnen we altijd onderhandelen over extra kortingen. U als klant
profiteert uiteraard altijd mee van dergelijke kortingen!
Ervaring
Door onze ruime ervaring weten we precies waarop gelet moet
worden bij de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen. Hierdoor
kunnen we u ontzorgen en veel van het werk dat u anders in uw
kostbare tijd zou moeten uitvoeren, uit handen nemen. Maar we
denken niet alleen aan de aanschaf van het voertuig. Wij denken
bijvoorbeeld ook aan:

Bedrijfswagen inrichting

Veiligheid

-

-

Vloeren en wanden
Kasten
Raamroosters
Imperiaal
Verlichting

Autoreclame

Wetgeving

-

-

Carwrapping
Autobestickering
Anti inkijk folie

Track en trace
Kilometer registratie

Wij zijn ervan overtuigd dat we een belangrijke rol kunnen spelen
in uw wagenparkbeheer. Hierdoor heeft u als ondernemer
uiteindelijk lagere kosten en maakt u dus meer winst.
Kortom, een win-win situatie!

www.mkbfleetservice.nl

Sidebars
Pushbars
Alarm
Parkeersensoren
Achteruitrijcamera
Carkit

