Wagenparkbeheer
Wat wij voor u kunnen
betekenen
+

Realiseren van de scherpste
inkoopcondities

+

Managen van je contracten

+

Controleren van tussentijdse
contract aanpassingen

+

Controleren van facturen

+

Beoordelen eindafrekening en
inname leaseauto

+

Schrijven van een maatwerk
leaseregeling en
berijdersovereenkomst

+
+

Uitvoeren van zoekopdracht

maar vooral vanuit uw zijde. U krijgt nu diverse aanbiedingen waarbij u het
geloof moet hebben dat u een juiste keuze heeft gemaakt, en als u daarna
een tussentijdse aanpassing krijgt, wordt het alleen nog onduidelijker.
Dit is precies wat All 2 lease wil voorkomen. Wij laten u zien hoe de
berekening van uw leasecontract tot stand komt. Zowel aan het begin,
tussentijds als aan het einde van het leasecontract.
Als All 2 lease helpen wij bedrijven bij het professioneel beheren van haar
wagenpark. Met meer dan 20 jaar ervaring in autoleasing en
wagenparkbeheer kennen wij de uitdagingen waar u mee te maken krijgt.
Of het nu gaat om de keuze voor een nieuwe leasemaatschappij, advies
over uw autoregeling of totale uitbesteding van uw wagenparkbeheer: wij
lossen uw vraagstukken op. Maak kennis met een van onze adviseurs en
geef uw bedrijf een voorsprong.

Eerlijk en gedegen advies

Advies & installatie

Het geleasede bedrijfswagenpark is voor veel ondernemingen een van de

Besparen op
brandstof/stroomkosten

+

All 2 lease geeft u een eerlijke visie op leasing, niet alleen vanuit haar zijde,

naar specifieke voertuigen
laadoplossingen
+

Over ons

Ondersteuning bij vragen
vanuit uw
berijders/medewerkers

grootste kostenposten. Wij bekijken graag hoe wij de kosten voor u kunnen
reduceren. Wij worden blij van enthousiaste klanten en geloven in
duurzame relaties. Adviseurs werken niet omzet-, maar resultaat
gedreven. Geen loze beloftes of gouden bergen, maar eerlijke,

betrouwbare en realistische dienstverlening. Met garantie op rendement.
Zo kunt u zich weer bezighouden met uw core-business.

www.all2lease.nl

[Typ hier]

Ervaren professionals
Voor ons vak bestaat geen uitgebreide opleiding. De fijne kneepjes van het vak leer je alleen door te doen. Onze
adviseurs begrijpen hoe ze kosten kunnen verlagen, processen kunnen verbeteren en berijders kunnen motiveren om
beter te presteren. Onze adviseurs zijn vakmensen met marktkennis en hebben alle ervaring die u nodig heeft om het
meeste uit uw wagenpark te halen.

Beheren

Controleren

Onze wagenparkbeheerders zijn van alle markten thuis. Ze

Controle op de uitvoering van het leasecontract en het

zijn leveranciersmanager, contractmanager, adviseur en

autobeleid bepalen de succesfactor in ons vak. Met onze

controleur ineen. Wij maken uw wagenpark tot een succes.

zorgvuldige controles weet u zeker dat u goed zit.

Inkopen

Adviseren

Succesvol inkopen is vakwerk en vereist productkennis,

All 2 lease geeft u nuttige adviezen over alle facetten van

marktkennis, maar vooral heel veel ervaring. Van 1 tot 1.000

uw wagenpark. Wij denken in oplossingen. U kunt onze

auto’s: onze adviseurs sluiten voor u de beste deal.

experts altijd raadplegen voor al uw vragen.

Onze diensten

Wat betekent dit voor u?

+

Maatwerk leaseregeling

+

Brandstofbeheer

+

Centrale inkoop

+

Wagenparkbeheer

+

Offerte vergelijken

Leasevormen

Het belangrijkste doel voor u wagenpark is
verlagen van de kosten, en de tevredenheid van
u medewerkers of dat je je concentreert op
maatschappelijk verantwoord ondernemen: we
hebben de oplossing die hierbij past. Wij zijn een
full service en onafhankelijke lease intermediair
die zich inzet voor alle soorten klanten uit
verschillende branches. All2 lease biedt u ideale
auto. Zowel bedrijfsauto’s als elektrische en

+

Bedrijfswagen leasen

+

Elektrisch leasen

+

Fiets leasen

+

Financial lease

+

Flexlease

+

Full Operational lease

Wilt u meer informatie omtrent de mogelijkheden?
Plan dan direct een afspraak in met één van onze

+

Netto Operational lease

adviseurs.

+

Occasion leasen

+

Shortlease & verhuur

personenauto’s van alle merken. Kort gezegd; wij
helpen u bij het vervullen van uw
mobiliteitsbehoefte.

www.all2lease.nl

