
 
 

 
Alphabet Belgium persbericht 
Shortlist Lease Car of the Year 2018 
12 genomineerden gekend  
 

Aartselaar, 23 februari 2018 – Alphabet gaat samen met experten op zoek naar de 

leasewagen van het jaar. Deze verkiezing is voor Alphabet Belgium de uitgelezen 

gelegenheid om expertise, toekomstvisie en advies te delen met haar klanten en met de 

sector.  

 

De verkiezing van de Lease Car of the Year is alweer aan haar 26ste editie toe. De jury, bestaande uit 

pers, klanten en interne specialisten van Alphabet, nam gisteren haar eerste beslissing met de selectie 

van de 12 genomineerden.  

 

De 12 genomineerde wagens voor 2018 zijn:  

 

ECONOMY 

 Ford Fiesta 

 Suzuki Swift 

 Volkswagen Polo 

BUSINESS 

 Citroën C4-Cactus  

 Nissan Leaf 

 Skoda Karoq 

 

BUSINESS+ 

 BMW X2 

 Opel Grandland X 

 Volvo XC40 

 

EXECUTIVE 

 Audi A7 Sportback 

 BMW X3 

 Volvo XC60 

 

Tijdens een desk research worden objectieve criteria, zoals TCO en Voordeel Alle Aard (VAA), kritisch 

bekeken. Op 23 maart worden de genomineerde wagens bovendien onderworpen aan een grondige 

praktijktest. Klanten van Alphabet kunnen ook een stem uitbrengen op hun favoriet, waardoor ook de 

feedback van deze belangrijke doelgroep wordt opgenomen in de uiteindelijke puntentelling.  

 

Naast de Lease Car of the Year wordt er ook per categorie een “best in class” verkozen. De winnaars 

worden bekend gemaakt tijdens een award night, bijgewoond door meer dan 300 experten en 

prominenten uit de sector. Deze award show zal plaatsvinden op donderdag 26 april.  

 

Marc Vandenbergh, Director Sales & Marketing Alphabet Belgium, is voorzitter van de jury.  

“Bij Alphabet volgen we de nieuwste trends en technologische ontwikkelingen op de voet. Onze missie 

is onze klanten steeds op een gegronde manier het beste advies te geven inzake duurzaam 

mobiliteitsbeheer. De verkiezing van Lease Car of the Year is hier een perfecte weerspiegeling van.”  

 



 
 

 

 

Jury 2018:  

 

 

 

 

 

 
Van links naar rechts:  

Staand: Kristof Winckelmans, Kevin Kersemans, Marc Vandenbergh, Anja Geril, Bob De Meyer, Olivier Opsomer, Steven Schoefs 

Zittend Damien Malvetti, Joke Vincx, Sandra Eemans, Veronique De Bosscher, Johan Van Belleghem 

Niet op de foto: Jean-Louis Roppe 

 

 

 

Journalisten Interne specialisten  

Alphabet Belgium  

- Veronique De Bosscher, 

HR Payroll & Fleet Manager, 

Nipro Europe Companies NV 

- Sandra Eemans, Fleet Officer, 

Mediahuis NV 

- Jean-Louis Roppe, Head of 

Indirect Procurement, Air 

Liquide Belge SA 

- Johan van Belleghem, CFO 

Belgium, Ipsos NV 

 

- Kevin Kersemans, Eindredacteur 

AutoGids 

- Damien Malvetti, Editorial 

Manager Link2fleet 

- Steven Schoefs, Chief Editor 

Fleet Europe 

- Kristof Winckelmans, Editor 

Fleet 

- Bob De Meyer, Manager 

Remarketing & 

Contractmanagement 

- Anja Geril, Manager Sales 

Planning & Steering 

- Olivier Opsomer, Manager New 

Accounts 

- Joke Vincx, Manager Operational 

Services 



 
 

 

 

 

Over Lease Car of the Year 

 

De verkiezing van de Lease Car of the Year is voor Alphabet de ideale gelegenheid om haar expertise 

inzake TCO, duurzaamheid en trendwatching te delen met wagenparkbeheerders. Voertuigen, 

gecommercialiseerd in België tussen 1 februari van het jaar ervoor en 31 januari van het lopende jaar, 

worden geëvalueerd op hun potentieel voor bedrijfsvloten. Een vakjury, bestaande uit klanten, pers en 

interne specialisten, bepalen de selectie in drie stappen. Tijdens de desk research wordt gekeken naar 

objectieve criteria zoals TCO, veiligheid & kwaliteit, uitstoot en VAA. In een tweede fase worden de 

wagens onderworpen aan een praktijktest. Het derde deel van de punten word bepaald door de klanten 

van Alphabet, die een stem uitbrengen op hun favoriet.  

 

 

 

Over Alphabet 

 

Als één van de marktleiders voor zakelijke mobiliteit in Europa helpt Alphabet bedrijven om hun 

wagenpark op een efficiënte en duurzame manier te beheren. Alphabet werd in 1997 opgericht als een 

divisie van BMW Group en heeft sindsdien een brede kennis verworven op het gebied van internationaal 

wagenparkbeheer en operationele leasing. De uitgebreide dienstverlening omvat zowel advies als 

financiering. Om aan de specifieke eisen van bedrijven te voldoen, zijn Alphabets zakelijke 

mobiliteitsoplossingen op maat gemaakt.  

 

Met een portefeuille van meer dan 680.000 voertuigen van alle merken in 19 landen is de organisatie 

één van de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag meer dan 51.000 

voertuigen, eveneens goed voor een plaats in de top 3.  

 

Met haar expertise en technologie loopt Alphabet voorop op het gebied van Advanced Mobility Solutions: 

AlphaElectric biedt bedrijven uitgebreide eMobility-oplossingen, terwijl AlphaCity een kostenbesparende 

Corporate Car Sharing regeling biedt en AlphaFlex bedrijven toelaat om een mobiliteitsbudget te 

integreren. Onze handige app AlphaGuide biedt onze bestuurders de ideale hulp onderweg. 

 

Meer informatie vindt u op www.alphabet.be.  

 

Contact 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Kirsten Major, Persrelaties, Alphabet Belgium 03 

459 59 74 , kirsten.major@alphabet.be.   

 

http://www.alphabet.be/
mailto:kirsten.major@alphabet.be

