FleetRent verhoogt uw verhuuropbrengst
Wie kunnen er beter vertellen wat
FleetRent voor uw organisatie kan
betekenen dan degenen die reeds
gebruik maken van FleetRent.
Onze klanten hebben een
klanttevredenheidsenquête ingevuld.
Zij lieten ons in voorgaande
onderzoeken al weten hoe zij de

Uiteraard hebt u het vervangend vervoer voor uw klanten en de
verhuur aan de lokale zakelijke en particuliere markt
professioneel geregeld. Met FleetRent zet u de laatste stap naar
een optimale bezettinggraad door uw wagenpark beschikbaar te
stellen voor inzet bij leasemaatschappijen en landelijke
fleetowners. Resultaat: een forse verhoging van uw
verhuuropbrengst zonder dat het u extra werk kost.

dienstverlening van FleetRent ervaren.
Men gaf een cijfer van 1 tot en met 10
voor verschillende onderdelen van
FleetRent en onze dienstverlening.
Oordeelt u zelf over ons rapport!
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Vakkundigheid accountmanager
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binnendienst
FleetRent komt afspraken na
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Landelijk netwerk
FleetRent - het shortleaseprogramma van CarWise - vult de
zakelijke vervoersbehoeften van organisaties in door gebruik te
maken van de auto’s van aangesloten Rent-dealers. FleetRent
werkt vanuit een landelijk dekkend netwerk, zodat in de
aanvragen van klanten in heel Nederland snel en flexibel kan
worden voorzien.
Zakelijke markt
De aanvragen die FleetRent binnenkrijgt hebben meestal een
zakelijke achtergrond. Zoals tijdelijk vervoer voor nieuwe
medewerkers tijdens hun proefperiode, bij tijdelijke contracten
of projectmatig werk. Maar ook is verhuur mogelijk als
voorloopauto of bij shortlease.
Altijd inzetbaar

FleetRent: Uw partner in tijdelijk vervoer
met een wagenpark van ruim 6000 auto’s.

Met FleetRent verhoogt u dus uw huuromzet zonder extra
inspanningen. Daarnaast versterkt FleetRent uw eigen positie.
Kunt u een lokale aanvraag van een zakelijke klant niet, of niet
volledig invullen, dan voorkomt FleetRent dat u ‘nee’ zou
moeten verkopen. De auto of auto’s die u zelf niet kunt leveren,

huurt ú dan via FleetRent. Grotere aantallen zijn daarbij geen
probleem.
Alleen maar voordelen
U hoeft alleen de auto op tijd te leveren. De bezettingsgraad van
uw wagenpark wordt groter en dat kost u geen extra werk.
Want:
FleetRent verzorgt de totale sales, marketing en centrale
acquisitie en maakt landelijke afspraken over voorwaarden
en tarieven;
U heeft één aanspreekpunt: het hoofdkantoor van
FleetRent in Almere. Hier zijn álle contractuele en
administratieve taken ondergebracht, zodat er ook voor
klanten - van reservering tot facturering - één centraal
aanspreekpunt is;
Géén logistieke handelingen voor u!
Professionele chauffeurs van FleetRent komen de door u
beschikbaar gestelde auto’s ophalen en leveren die bij de
klant af. Na afloop van de huurperiode wordt de auto binnen
48 uur weer bij u afgeleverd.
Meer informatie
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Dan wordt het tijd voor een
uitgebreide kennismaking. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze binnendienst.
CarWise Fleet Services B.V.
FleetRent.nl
info@fleetrent.nl
00 31 (36) 538 20 95
Almere, Nederland

