
Controle over je mobiliteitskosten 
6 tips om te besparen op je wagenpark
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Kinderen spelen met auto’s. Dat deden ze al in de vorige eeuw en 
nu nog steeds leggen ze in de woonkamer hun eigen mini wagenpark 
aan. Sommige dingen veranderen gelukkig niet. Behalve misschien 
dan de kosten! Deze roerige tijden schreeuwen kortom om veran-
deringen. Veranderingen die ervoor zorgen dat je bedrijf mee kan 
bewegen met alle omstandigheden. Maar hoe kun je je als bedrijf 
nu het beste wapenen tegen het sluimerende besparingsspook ...
In deze whitepaper zetten we wat besparingsmogelijkheden voor je 
op een rij.
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Onderweg naar minder
Nergens in Europa zijn de brandstofprijzen zo hoog als in Nederland. (Volkskrant, 2022) 
In maart 2022 betaalde de consument over een liter benzine met de adviesprijs van 2 euro 
47 ongeveer 82 cent belasting. Nooit eerder waren de kosten voor het rijden van een auto 
zo hoog. De overheid probeert duurzame en efficiënte manieren van vervoer te stimuleren 
door bijvoorbeeld subsidies op elektrisch rijden. Politieke partijen werken samen om de 
stadslogistiek te verbeteren en het milieu staat uiteraard ook hoog op de agenda. 

Hoe kun je als ondernemer jouw bedrijf zo goed mogelijk voorbereiden op alle veranderingen? 
Waar moet je beginnen? Hoe kun jij jouw wagenpark verduurzamen, geld besparen en toch 
zorgen voor voldoende en prettige mobiliteit? We hebben zes gouden tips!



Tip 1. Leren beheren
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De huidige onzekere tijden vragen veel van je bedrijf. 
De Coronacrisis en alle maatregelen die daaraan vast 
zitten en hebben gezeten om dit virus in te dammen 
hebben grote impact gehad op het dagelijks leven en 
op de economie. Veel ondernemingen staan voor forse, 
financiële uitdagingen. Bedrijven kampen met omzetdaling 
maar hebben tegelijkertijd wél te maken met doorlopende 
of zelfs extra kosten. Dit kan een enorme impact hebben 
op de kaspositie van een bedrijf. Besparen is meer dan 
ooit onderwerp van gesprek geworden. Aphabet denkt 
hierin graag met je mee ...

Het is nú een perfect moment om eens kritisch naar de 
lopende contracten van je wagenpark te kijken! Is het 
wellicht beter om deze contracten te verlengen, in plaats 
van te vernieuwen? Hoe krijgt je nu het beste inzicht in 
een wirwar van aanbiedingen? Wat is de beste beslissing 
om te nemen? En wanneer? Veel vragen waar wij voor 
jou het antwoord op hebben! Het beheren van een 
wagenpark is kortom geen sinecure. 



Leren beheren

Alphabet haalt je op, neemt je mee en belooft je ook 
weer veilig thuis af te zetten! Met elkaar nemen we de 
situatie grondig onder de loep. Door toepassing van ons 
Alphabet Prijsgarantie weet je direct waar je bedrijf aan 
toe is wanneer er contracten verlengd gaan worden.  
Deze matrix geeft een heel duidelijk en compleet inzicht 
in de leasetarieven bij veranderende kilometrage of 
looptijd combinaties. Op deze manier weet je altijd van 
tevoren hoe de kosten kunnen variëren, wat zorgt voor 
transparantie. 

Nagenoeg in iedere situatie levert dit je bedrijf voordeel  
op en kan het besluit om een eventuele langdurige 
verplichting aan te gaan uitgesteld worden. Is het aan-
gaan van een nieuwe verplichting wel nodig? Het kan 
verstandig zijn om te kiezen voor flexibel te leasen met 
kortere looptijden! Met de tijdelijke inzet van huurauto’s 
bespaar je niet alleen in kosten, ook het milieu profiteert 
volop mee! Heeft je bedrijf onverwachts behoefte aan 
extra vervoer? Hiervoor hebben wij bij Alphabet diverse 
mobiliteitsoplossingen. 
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Nog steeds wijzen de richtlijnen van het RIVM ons erop 
dat thuiswerken gewenst blijft. De afgelopen jaren 
hebben ons ook geleerd dat thuiswerken steeds meer in 
ons systeem is geslopen. Veel meer mensen werken 1 
of 2 dagen thuis in plaats van iedere ochtend de rit naar 
kantoor te maken. Dit heeft direct invloed op het aantal 
gereden kilometers en dus op het brandstofverbruik. 
Alphabet biedt je de mogelijkheid om de kwartaal-
afrekening van het brandstofvoorschot aan te passen 
naar bijvoorbeeld een maandelijkse afrekening op basis 
van de daadwerkelijk gereden kilometers. Ideaal voor 
thuiswerkende werknemers die veel minder op de weg 
zitten! Om maar te zwijgen over de prijzen aan de pomp. 

Kortom: Hoe ziet de samenstelling van je wagenpark 
eruit? Hoe zit het met de aanschaf- en onderhouds-
kosten? Allemaal vragen die Alphabet voor je uit gaat 
zoeken. We komen tot een perfect plan op maat om je 
wagenpark op alle mogelijke punten te vernieuwen of te 
verbeteren. Wil je meer weten of een vrijblijvend advies 
gesprek plannen? Neem contact met ons op!



Tip 2. Gedraag je
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Het ligt natuurlijk erg voor de hand. Het klinkt een tikkeltje belerend. Toch is dit wellicht 
de allerbeste tip die we je mee kunnen geven omtrent het besparen in de kosten voor je 
wagenpark. Start bij de chauffeur! De ervaringsdeskundigen zijn het er al jaren over eens 
en onderzoekers tonen het keer op keer aan: met een rustige, behouden rijstijl kun je heel 
wat geld besparen! (Ingenieur, 2017) 
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Werknemers attent maken om op de eigen rijstijl te letten  
kan dus wel degelijk verschil maken! Door zuinig te rijden 
bespaar je per auto tientallen euro’s! 

Dit begint eigenlijk al bij de keuze voor een leaseauto. 
Door de kosten inzichtelijk te maken kunnen leaserijders 
bewustere keuzes maken voor bijvoorbeeld het brandstof- 
type van de auto. Je kunt ook kiezen om je werknemers 
mee te laten profiteren van de besparingen. Zo ontstaat 
er weer een gezamenlijk belang bij het zuiniger rijden. 

Ook het opletten waar te tanken, denken aan de banden- 
spanning en het op de juiste manier gebruiken van de 
navigatie dragen significant bij aan een besparing op de 
kosten! 

Het verschil tussen tanken op de snelweg en daarbuiten  
loopt al jaren flink op. Ook in het buitenland. Laat je 
werknemers bij een tankstation op een B-locatie tanken. 
Vaak zijn tankstations verder van de snelweg af zo’n 8 cent 
gemiddeld goedkoper dan de grotere stations langs de A1. 

Slimme apps bieden ook nog eens inzicht in waar deze 
stations zich bevinden en hoe duur ze dan exact zijn. 
Zo wordt goedkoop tanken al een sport op zich! Op de 
website van Milieu Centraal kun je jouw medewerkers 
een test voorschotelen. Ze ontvangen direct een advies 
op maat! www.milieucentraal.nl. Helemaal gratis! 
Wie rijdt er deze maand het meest zuinig?



Gedraag je

Bespaarmogelijkheden 
 

 Een navigatiesysteem voorkomt onnodige  
 kilometers

 Maak gebruik van een Start/Stop systeem

 Laag in toeren rijden tot motor is   
 opgewarmd (een koude motor verbruikt  
 2x zoveel)

 Parkeer zo in dat je direct weg kunt rijden

 Cruise control frequent hanteren

  Anticipeer op het verkeer en voorkom 
abrupt remmen of overtoeren maken

 Langzaam optrekken

 Je voertuig tijdig onderhouden

 Check de bandenspanning regelmatig

 Blijf binnen de maximale snelheid

 Airco alleen gebruiken wanneer nodig

 Korte ritten? Fietsen of E-scooter!

 Haal overbodige bagage uit je auto 
 (extra gewicht=extra brandstof)

Met cruisecontrol blijft je snelheid stabiel

Zonder cruisecontrol rijd je niet altijd dezelfde snelheid

110 km/u
100 km/u
90 km/u

Minder uistoot 5% minder 
brandstofverbuik

110 km/u
100 km/u
90 km/u
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Zonder cruisecontrol rijd je niet altijd dezelfde snelheid

Start-stopsysteem
Zet je start-stopsysteem aan 
in de stad en voorkom onnodig 
brandstofverbruik als je stil 
staat voor een verkeerslicht.

START

A
STOP

Cruisecontrol
Gebruik cruiscontrol op 
de snelweg. Zo houd je je 
snelheid gelijk en is je 
brandstofverbruik lager.

Eco modus
Rij in de eco modus, zodat 
de interne systemen als airco 
en verwarming zo zuinig 
mogelijk werken.

ECO

Schakelindicator
Volg de schakelindicator en 
schakel efficiënt en op het 
juiste moment.

3

11Bron: Milieu Centraal



Tip 3. Short and (l)easy
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Standaard in de Alphabet Short Lease

  10.000 km vrij per jaar (met de mogelijkheid om te kiezen voor 20, 30, 40 of 50.000 km per jaar)
  Reparatie onderhoud en banden (geen zorgen over deze zaken, wij bieden de beste service in de buurt)
  All Season banden zijn inbegrepen
  Gratis haal- en brengservice in heel Nederland (door heel Nederland van 8.00 tot 20.00 uur)
  Alphabet assistance (een 24-uurs alarmservice voor pechhulp onderweg, ook in het buitenland)
  Vervangend vervoer (schade of reparatie? Vervangend vervoer!)
  Motorrijtuigenbelasting (geregeld in je contract)
  Verzekering WA- en Cascodekking (225 euro eigen risico bij ‘niet verhaalbare schade’)
  De auto’s zijn allemaal voorzien van navigatie/carplay met bluetooth handsfree verbinding
  Mogelijkheid tot tankkaart of laadkaart

Onzekere tijden vragen ook om flexibele oplossingen, 
omdenken en kansen zien. Waar anderen beren op de 
weg tegenkomen kun je juist snel schakelen! Bij Alphabet  
zul je naast een uitgebreid aanbod ook een meedenkend- 
en werkend team aantreffen. Prettig om te weten wanneer 
je je wagenpark eens tegen het licht wil houden. Een auto 
voor een kortere periode leasen? Geen probleem! Dan is 
Short Lease de perfecte keuze voor je bedrijf. 

Shortlease is goedkoper dan een gewone auto huren en 
al na twee maanden kan de auto op ieder moment weer 
ingeleverd worden! Vergelijkend met een huurauto ligt 
het maandtarief aanzienlijk lager. Daarnaast geniet je 
van het gemak dat leasen met zich meebrengt. En dat  
voor een vaste, scherpe prijs per maand. Maak een 
keuze uit ons shortlease aanbod en je hebt altijd een 
passende auto voor elk moment! 
Kijk op www.alphabetflexibelleasen.nl voor ons 
complete aanbod! 



Short and (l)easy
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Short lease betekent een zakelijke auto rijden maar dan 
met nog meer vrijheden. Er is altijd een passende auto 
voor elk moment. Vandaag voor je interim consultant een 
VW Polo voor vijf maanden? Morgen een KIA Ceed voor 
de proeftijd van een nieuwe werknemer. Geen probleem! 

Gebruik en betaal alleen voor een auto als het écht 
nodig is en bespaar zo enorm op je wagenpark. 
Met Short Lease profiteer je van de vrijheid en het comfort 
dat leasen met zich meebrengt. Neem dit samen met 
de flexibiliteit en je hebt dé perfecte combinatie gevonden. 
Met Short Lease draag je bij aan duurzame mobiliteit 
en maak je gemakkelijk de stap naar een efficiëntere 
inzet van auto’s binnen je wagenpark.

Hoe dit werkt? Heel eenvoudig! 

1 - Aanvragen
Meld je bedrijf eenvoudig aan bij Alphabet. Al klant? Log dan in op MyAlphabet

2 - Bevestiging
Alphabet neemt binnen één werkdag al contact met je op om de aanvraag met je door te nemen.

3 - Leveren
Alphabet levert op elke gewenste locatie in Nederland zodat je voor je eigen deur in kunt stappen!

Alphabet heeft een ruime keuze uit verschillende modellen 
in alle klassen. Wij zijn niet voor niets de grootste zakelijke 
Short Lease aanbieder van Nederland. Niet alleen voor 
personenauto’s, ook voor bestelwagens kun je gemak-
kelijk bij ons terecht. Bekijk online de meest gekozen 
modellen en vraag eenvoudig een offerte aan. Ook als 
het gewenste model er niet bij staat is er geen nood aan 
de man. Dan geef je dit aan en wij kijken met je mee 
naar de mogelijkheden! 

Heb je een auto langer dan 60 dagen nodig is dit nóg 
voordeliger. Je rijdt al een auto vanaf 17,50 per dag. 
Dit voordeel kan oplopen tot meer dan 6 euro per dag 
naarmate je langer rijdt.
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Tip 4. Mobiliteitsbudget
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De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. 
Onder invloed van de deeleconomie, technologische 
ontwikkelingen en het simpele feit dat we met steeds 
meer mensen op de wereld zijn verandert ook ons 
reisgedrag. (Beheer, sd) Dit heeft gevolgen voor de 
mobiliteitsregelingen die er zijn binnen bedrijven. 

Als werkgever is het belangrijk om controle te hebben 
en te houden over de mobiliteitskosten zonder het 
verduurzamen uit het oog te verliezen. Bepaal je het 
mobiliteitsaanbod of mogen de werknemers zelf 
bepalen hoe ze van en naar hun werk reizen? 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de nieuwe generatie 
(Millenials) heel graag zelf bepaalt welke vervoers- 
middelen ze inzetten om van plek naar plek te komen. 
Het OV, de taxi, de fiets of de E-bike. Er is variatie 
voldoende. Met een mobiliteitsbudget vlieg je nooit uit 
de bocht! 



Mobiliteitsbudget

Met een mobiliteitsbudget kunnen je medewerkers 
binnen de afgesproken kaders van de mobiliteistregeling 
van het bedrijf zélf bepalen hoe ze voor hun werk reizen. 
Je kunt ze hier natuurlijk een handje bij helpen en wij van 
Alphabet dragen daar graag een steentje aan bij. 
Hoe kun je je medewerkers voorlichten? Wat zijn de 
kaders waarbinnen je mobiliteitsbudget past? We helpen 
je met al je vragen!

Je werknemers reizen efficiënter van A naar B door goed 
te plannen, te reserveren en te reizen met mobiliteits-
vormen passend bij hun eigen lifestyle. Dit bespaart 
enorm in de tijd en de kosten en is bovendien milieu- 
bewust! Onze specialisten helpen graag bij het opstellen 
van een mobiliteitsbudget op maat voor je bedrijf. 
Dit biedt ontzettend veel voordelen.
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Alle werknemers krijgen mobiliteit op maat en alle 
mobiliteit gerelateerde zaken worden in één All Mobility  
platform gekoppeld aan je HR-systeem. Het dashboard 
geeft je uitgebreid inzicht in de kosten binnen de 
organisatie en de mogelijkheid om deze te verlagen. 
Daarnaast stimuleert een mobiliteitsbudget ook het 
CO2 neutraal reizen door duurzame mobiliteitsvormen 
te faciliteren. 

De voordelen van ons mobiliteitsbudget zijn legio. 
Te beginnen met goed werkgeverschap door mobiliteit 
op maat te leveren aan je werknemers. Door het 

All Mobility Platform beheer je alle mobiliteit gerelateerde  
zaken in één overzichtelijk format gekoppeld aan je 
HR-systeem. Een mobiliteitsbudget stuurt op CO2 neutraal 
reizen door duurzame mobiliteitsvormen te faciliteren. 
Als werkgever bepaal je zelf welke mobiliteitsvormen je 
werknemers kunnen kiezen. Daarmee heb je de volledige 
controle over de mobiliteitsvormen, de gemaakte kosten 
en de daadwerkelijke vergoedingen. 

Meer weten of vrijblijvend advies nodig? Neem contact 
met ons op!

Standaard inbegrepen

Analyse huidige 
mobiliteitskosten Business case Implementatieplan All mobility platform



Tip 5. Goed beleid spaart geld en tijd
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Een gedegen mobiliteitsbeleid helpt je bedrijf mee te 
bewegen met de huidige ontwikkelingen. Regelingen 
aangaande je wagenpark is een serieuze aangelegen-
heid. Deze regelingen zijn arbeidscontracten. Er staan 
belangrijke afspraken in omtrent de mobiliteit van je 
werknemers. 

Een autoregeling is meer dan alleen maar een document 
waarop staat welke afspraken er liggen tussen jou en je 
werknemer over het gebruik van een leaseauto. 
Een goede regeling is essentieel voor je bedrijf. 
Wanneer heeft een werknemer recht op een leaseauto? 
Welke auto mogen de werknemers kiezen? Elektrisch? 
Of nog niet? Wat is de hoogte van de eigen bijdrage? 



Goed beleid spaart geld en tijd

Door de afspraken goed vast te leggen, blijven zij nu 
én later comfortabel en verantwoord mobiel zonder dat 
je voor verrassingen komt te staan. Hiermee wordt de 
continuïteit van je onderneming gewaarborgd. 
Een goede regeling past bij het bedrijf, het hoort bij een 
goed werkgeverschap. Kortom: een goed mobiliteitsbeleid 
is een goede manier om je bedrijf te onderscheiden van 
je concurrenten en draagt bij aan duurzaamheid. 
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We zetten de voordelen van een goed 
mobiliteitsbeleid even voor je op een rijtje.

Benchmark
Met een goede autoregeling onderscheid je je ten 
opzichte van andere bedrijven.

Toekomst
Met onze ervaring en informatiebronnen helpt Alphabet 
je om je autoregeling zo duurzaam mogelijk te maken.

Tevreden werknemers
Werknemers met een glimlach zijn goud waard voor je 
bedrijf. In een mobiliteitsbeleid worden afspraken tussen 
jou en werknemers goed vastgelegd zodat er nooit 
onduidelijkheden zijn. Beide belangen worden hierin 
goed verwoord.

Elektrificatie
Bij een elektrische auto komen meer zaken kijken dan 
bij de keuze voor een benzine- of een dieselauto. In de 
huidige autoregeling staat bijna altijd wel een zinsnede 
over elektrische auto’s. De kans is groot dat je mede-
werkers hier zelf om hebben gevraagd. 

Wij van Alphabet weten echter maar al te goed dat 
het niet ophoudt bij de keuze van een elektrische auto 
met een lage bijtelling. De keuze voor een laadpaal, de 
installatie ervan maar ook de laadpas en afspraken over 
de verrekening van de geladen kWh thuis en in het 
buitenland zitten allemaal vast aan de beslissing om 
een elektrische auto te rijden. 

Alphabet kan je hier uitstekend over informeren. 
Onze adviseurs van Alphabet consultants staan 
voor je klaar! 



Tip 6. Alles uit handen!
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Kosten aan een wagenpark behoren vaak tot de grootste 
kostenpost binnen een onderneming. Beheer van deze 
kosten is niet gemakkelijk, tijdrovend en inspannend. 
De werkgever dient goed op de hoogte te zijn van de 
actuele ontwikkelingen. Dit wil je uiteraard zo efficiënt 
mogelijk inrichten en waar mogelijk ook besparingen 
kunnen realiseren. 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je dit liever geheel 
uitbesteed. Dit kan zowel operationeel als vanuit het 
oogpunt van de kosten een heel goede keuze zijn. 
Alphabet werkt met een vast team dat alle contracten 
met leaserijders overneemt. Je krijgt een vast contact- 
persoon als aanspreekpunt. Daarnaast voert Alphabet 
een autoregeling uit waarbij eventuele besparings- 
mogelijkheden worden gesignaleerd. Je hebt 24/7 
inzicht in de stand van zaken met een persoonlijke 
managementrapportage. 

Wagenparkbeheertraining 
Alphabet heeft in samenwerking met diverse klanten 
een training ontwikkelt voor iedereen die meer kennis wil 
opdoen van wagenparkbeheer, autokosten en leasen. 
Voor meer informatie kijk op:
www.alphabet.com/nl-nl/wagenparkbeheertraining 
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Alphabet heeft veel ervaring als het gaat om besparen 
op je wagenpark. Onze experts staan voor je klaar om 
alle tips eens rustig met je door te nemen of een training 
aan te bieden. Het kritisch kijken naar het beheer van je 
wagenpark maakt zaken inzichtelijker, duurzamer en 
efficiënter. Zo is je bedrijf hard op weg naar besparingen 
en kun je je blik op de weg zorgeloos verruilen voor 
andere belangrijke zaken! 

Neem gerust contact op met je vaste Alphabet contact-
persoon! Nog geen klant bij Alphabet? 
Neem dan telefonisch contact op via (076) 5793810.

Kort door de bocht
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looking ahead

www.alphabet.com


