Vanuit de praktijk, voor in de praktijk
RentWise is dé software voor ondernemingen die zich
bezighouden met autoverhuur. Het pakket wordt dan ook
al door ruim 600 autoverhuurders in Nederland gebruikt.
RentWise geeft autoverhuurbedrijven maximaal overzicht met
zo min mogelijk handelingen, geschikt voor autoverhuurders
met één of meerdere vestigingen, centraal of decentraal
georganiseerd. De modulaire opzet van het pakket zorgt
hierbij voor voldoende schaalbaarheid.

Alle genoemde handels- en productnamen van CarWise ICT zijn
binnen de Benelux geregistreerde merken.

Geen grote investeringen
De grootte van uw bedrijf of wagenpark is niet van belang. RentWise is inzetbaar voor elke onderneming. Als
gebruiker huurt u onze software, zodat u zonder grote investering vooraf volledig geautomatiseerd bent. De
prijs die u betaalt is gerelateerd aan het aantal auto’s. Dankzij deze licentiestructuur is CarWise ICT bovendien in
staat om RentWise te blijven doorontwikkelen. Daardoor werken onze klanten altijd met software die volledig up
to date is.
De producten van CarWise ICT
onderscheiden zich door hun

Klaar voor de toekomst

schaalbaarheid, flexibiliteit, stabiliteit,

De grafische Windows omgeving waarin RentWise is ontwikkeld leent zich niet alleen uitstekend voor

gebruiksgemak en overzichtelijke

bijvoorbeeld het uiterst gebruiksvriendelijke grafische planbord, maar vormt bovendien een gedegen technisch

presentatie. Zij dekken de

fundament voor elektronische gegevensuitwisselingen die veel verder moeten gaan dan het importeren en

automatiseringsbehoefte van autolease-

exporteren van bestanden.

en verhuurbedrijven volledig af, indien
gecombineerd met Microsoft Office,

Integratie

waarmee uitgebreide koppelingen zijn

Hoe meer mensen binnen uw bedrijf met de zelfde software kunnen werken, hoe efficiënter dit natuurlijk is.

voorzien.

Maar als het toch noodzakelijk is om met andere gespecialiseerde software te moeten werken, dan heeft u bij
RentWise de keuze uit een uitgebreid aantal koppelingen.

Gebruikers
RentWise wordt door meer dan 600 verhuurbedrijven in Nederland en België gebruikt. Het is de oplossing naar
keuze van een aantal merkgerelateerde dealer verhuurorganisaties, merkonafhankelijke franchiseorganisaties
maar ook van volledig onafhankelijke (vracht)autoverhuurders.
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Plannen en handelen
Omdat autoverhuur draait om maximale

Aan de verhuurbalie wordt de omzet gerealiseerd. Het grafische planbord is hierbij het kloppende

bezetting door planning en reserveringen

hart van RentWise. Binnen het planbord heeft u in één oogopslag zicht op alle reserveringen

is bij de opzet van het pakket hieraan veel

en overeenkomsten. Om het overzicht te bewaren kan het planbord opgesplitst worden met

aandacht besteed. Doormiddel van het

tabbladen en filialen.

grafische planbord behoudt u doorlopend
het overzicht. Met behulp van de muis

Alle werkzaamheden aan de verhuurbalie, van reserveren tot afrekenen kunnen eenvoudig en

kunt u eenvoudig de planning aanpassen

gebruiksvriendelijk worden verwerkt. Per gebruiker is aan te geven wat deze gebruiker wel en niet

en verschuiven.

mag gebruiken, of er korting gegeven mag worden en hoe veel.
De gebruiksvriendelijkheid en volledigheid dragen bij aan een uiterst efficiënte afhandeling aan
de balie en minder kans op fouten.

Stambestanden
Binnen RentWise kunnen tarieven zeer uitgebreid of zeer beknopt worden beheerd. Binnen een
prijslijst kan per autocategorie en per eenheid (zoals bijvoorbeeld dag, week of maand) vooraf
ingegeven worden tegen welke condities gehuurd kan worden. Er kan per tariefsoort een prijslijst
worden gemaakt, zodat voor vervangend vervoer of voor een specifieke klant een aparte prijslijst
bijgehouden kan worden. De tarieven zijn eenvoudig te exporteren en importeren.
Heeft u alle tarieven vooraf ingevoerd, dan zal binnen RentWise altijd de juiste prijs worden
voorgesteld. Zijn de tarieven niet volledig ingevoerd, dan kan de prijs ook per reservering of
overeenkomst worden opgegeven of aangepast.
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Reserveringen
RentWise biedt u de mogelijkheid voor het maken van reserveringen op categorie en/of kenteken.
De reserveringen kunnen in grote mate worden voorbereidt, zodat voor het maken van een
overeenkomst slechts enkele seconden nodig is. Door het gebruik van tarieftabellen worden de
tarieven automatisch gevuld. Tevens is het mogelijk om een aanbetaling te boeken.

Overeenkomsten
Het maken van een overeenkomst kan vanuit een reservering, maar kan ook rechtstreeks. Op
eenvoudige wijze wordt u door de gegevens geleid en kunt u snel en foutloos een overeenkomst
aanmaken. Alles wordt direct in de planning verwerkt zodat u altijd een volledig overzicht heeft
van de totale planning. Ook zaken als opdrachtnummer, toestemmingsnummer en vervangend
kenteken kunnen worden vastgelegd.

Afmelden
Bij het afmelden van een overeenkomst wordt alleen de datum en tijd geregistreerd wanneer
de auto retour komt. Hierbij kan automatisch een bevestiging per e-mail worden verstuurd aan
de klant. Dit komt voor wanneer de auto bij de klant wordt opgehaald en de kilometerstand en
eventuele schade niet direct kan worden gecontroleerd, zoals bij het terugmelden wel het geval is.

Terugmelden
Per gebruiker kan worden ingesteld wat
er mag worden aangepast. Bijvoorbeeld

Bij het terugmelden van een overeenkomst wordt de datum en tijd, de kilometerstand en
eventueel nieuwe schades vastgelegd op de auto. Hierna is de auto weer in te zetten binnen een
nieuwe overeenkomst.

óf er korting gegeven mag worden en
hoeveel.
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Factureren
Met de DMS systemen WinCar en EVA

Bij het retour brengen van de auto ook kan meteen de factuur worden gemaakt. Het terugmelden

en het plansysteem PlanIT zijn vergaande

kan dan als stap worden overgeslagen. Eigen risico’s kunnen meteen met de borg verrekend

koppelingen gerealiseerd. Zo kan vanuit

worden. Afhankelijk van de betaalwijze wordt de factuur in de debiteurenadministratie of in de kas

deze systemen een reservering binnen

geboekt.

RentWise worden gemaakt en kan
vanuit RentWise een debiteur worden

Bij het factureren van de overeenkomst is er de mogelijkheid van “Split billing”. Dit betekent dat u

opgehaald uit het DMS systeem.

bedragen uit één overeenkomst naar verschillende debiteuren kunt factureren.

Wordt er met een pakket gewerkt
waarmee geen koppeling is gerealiseerd,

Van alle facturen die binnen LeaseWise, RentWise en AccountWise worden gemaakt, worden ook

dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid

direct PDF bestanden aangemaakt en indien gewenst ook met uw briefpapier als achtergrond.

debiteuren in RentWise in te lezen. Hierbij

Per debiteur kan worden ingesteld of de factuur moet worden geprint of dat deze digitaal moet

kunnen zowel de mutaties als de nieuwe

worden verzonden via bijvoorbeeld het platform van Anachron.

debiteuren worden verwerkt.

Indien elektronisch via Anachron wordt gewerkt, wordt er ook per factuur een xml bestand
meegeleverd. Dit bestand kan eventueel door de ontvangende partij weer worden ingelezen.

Managementinformatie
Voor het beoordelen van uw verhuur activiteiten dient u te beschikken over duidelijke en
eenvoudig op te vragen informatie. RentWise beschikt over veel uitgebreide overzichten die
allemaal eenvoudig zijn af te drukken of naar Excel zijn over te halen.
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Statistiek
Via statistiek kunt u opvragen wat er geboekt is per kenteken, categorie of andere uitsplitsing.
Dit kunt u voor een bepaalde periode opvragen of op boekingsdata. RentWise bevat hiervoor
standaard de volgende statistieken: Per overeenkomst, Categorie, Filiaal, Kenteken, Component,
Klant, Bestuurder, Merk, Rubriek en Kostencode. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen
eigen en inhuurauto’s.

De bezettingsgraad
Het overzicht van de bezettingsgraad voorziet in gegevens over de bezetting van uw wagenpark
binnen een door u op te geven periode.
Op het overzicht van de bezettingsgraad komen het aantal dagen, dat de auto in die periode
beschikbaar voor de verhuur is geweest, en het aantal werkelijke verhuurde dagen te staan. Dit
aantal wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal beschikbare dagen voor verhuur en
het totaal aantal beschikbare dagen. Tevens wordt het totaal per categorie en eventueel per filiaal
weergegeven.

Kengetallen wagenpark
Via dit overzicht is op te vragen welke inzet is gerealiseerd en welke huuropbrengst volgens de
overeenkomsten hier tegenover staat, opgesplitst naar afgerekende en lopende overeenkomsten.
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Modules
Inhuur
RentWise is volledig modulair opgezet en

Indien er auto’s worden ingehuurd kan dit uw administratie behoorlijk vervuilen. Met deze module

daarmee geschikt voor verhuurbedrijven

bestaat het autobestand uitsluitend uit kentekens/auto’s die tot uw eigen wagenpark behoren.

van 5 tot 5000 auto’s. Op deze manier kan

Inhuurauto’s worden bij de bezettingsgraad buiten beschouwing gelaten en inhuur auto’s waarop

RentWise dus meegroeien met de autom-

geen overeenkomsten lopen worden zelfs niet op het planbord getoond. In combinatie met de

atiseringsbehoefte van uw organisatie, en

beheermodule kan voor de inhuur vooraf gereserveerd worden.

kunnen we functionaliteit uitschakelen die
niet relevant is.

Deel/termijnfacturen
Hiermee worden periodiek facturen gemaakt voor lopende overeenkomsten, zonder dat deze
afgesloten moeten worden. De deelfacturen worden bij de eindafrekening verrekend.
Deze optie wordt veelal ingezet om maandelijks een vast bedrag te facturen bij shortlease, maar
kan ook worden gebruik om de werkelijk tussenliggende dagen te facturen. Hierbij kan ook
rekening gehouden worden met een kalender waarin u definieert of een dag wel of niet factuurabel
is. Zo kunnen bijvoorbeeld weekend- en feestdagen worden uitgesloten van facturatie.

Voor klanten die meerdere overeenkomsten hebben lopen, worden (indien gewenst) de termijnen
op één factuur verzameld.

Verzamelfacturering
Middels deze optie worden alle eindafrekeningen naar een klant in eerste instantie als
proformafactuur geprint. Deze eindafrekeningen worden per debiteur verzameld en op één factuur
bijvoorbeeld één keer per maand gefactureerd.
Voor klanten die hun facturen wel meteen willen ontvangen blijft dit natuurlijk ook mogelijk.
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ELENA
“De bij BOVAG aangesloten

De module Elena biedt u de mogelijkheid van een directe controle op het Auto Waarschuwing

autoverhuurbedrijven maken gebruik van

Systeem (AWS) van de Bovag. Tijdens het maken van een reservering of een overeenkomst kan,

een landelijk waarschuwingssysteem

afhankelijk van de gekozen instelling, de controle automatisch worden geactiveerd. Zowel de

ELENA. Op deze manier informeren zij

huurder als de bestuurder worden gecontroleerd. Het scherm geeft duidelijk de aangemelde

elkaar over klanten die zich eerder niet

personen weer en de reden waarom ze zijn aangemeld.

aan een huurcontract hebben gehouden
of die verkeersboetes hebben

Klantcondities

openstaan.”

Heeft u veel verschillende prijsafspraken met verschillende klanten? Geen probleem! U brengt de
afspraken per klant in en automatisch wordt bij het bepalen van het tarief de juiste prijs getoond

Bron: www.bovag.nl

en in de overeenkomst (of reservering) ingevuld. Zo kunnen medewerkers zonder kennis van
prijsafspraken of medewerkers die niet over voldoende rechten beschikken om de prijzen aan te
passen, toch probleemloos verhuren.

ROB-EF
De elektronische facturatie naar leasemaatschappijen via het ROB-Net (ROB-EF) is inmiddels
gemeengoed binnen de Automotive. Op dit moment zijn dan ook een groot deel van de
leasemaatschappijen en leveranciers al aangesloten.
ROB-EF dankt haar succes aan de grote voordelen voor met name leasemaatschappijen, maar ook
leveranciers die hun systeem, bijvoorbeeld RentWise, hieraan hebben gekoppeld. Vanuit RentWise
wordt de factuur digitaal naar het ROB-net verzonden.

ROB-BOL
BOL staat voor “BackOffice Leveranciers” en is de koppeling tussen ROB-Net en RentWise voor
wat betreft het toestemmingstraject. Naast de digitale facturatie vindt dus ook de toestemming
voor reparatie en onderhoud via het ROB-Net plaats.
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Multi-filiaal
De module Multi-filiaal stelt u in staat de schaalvoordelen van een centrale organisatie en
administratie te benutten zonder hierbij de filialen te confronteren met inflexibiliteit of logheid van
een groot systeem.

Geautomatiseerde kostenverdeling

Elk filiaal krijgt zijn eigen planbord. Per medewerker kan voor het betreffende filiaal de toegang

Indien per filiaal naar het rendement

tot het planbord met betrekking tot het verhuren en factureren apart worden ingesteld. Zo wordt

gekeken wordt en de auto’s van het

een filiaalmedewerker niet nodeloos geconfronteerd met de grootte van de organisatie.

wagenpark rouleren, zal de kostprijs

Centraal is er de mogelijkheid om per filiaal vanuit de planborden te werken of vanuit één centrale

van het wagenpark op de juiste manier

planning over filialen heen. Daarnaast kunnen medewerkers ook vanuit een samengestelde groep

over de filialen verdeeld moeten te

filialen/planborden werken die samen een regio vormen.

worden. Deze verdeling is bijzonder
arbeidsintensief.

De volgende zaken kunnen zowel centraal als decentraal per filiaal worden gebruikt:

Zo lang een auto is ingezet, is het

- Het wagenpark,

duidelijk waar de vaste kosten van de

- Factuurnummer reeks(en),

auto naar toe moeten. Namelijk naar het

- Kas- en pinboek(en) inclusief eigen kasstaat,

filiaal waarop ook de omzet komt. Maar

- Kostenplaatsen en/of kostendragers,

als een auto stil komt te staan, waar horen

- Termijnfacturatie,

dan de kosten thuis?

- ROB-Net aansluiting(en).

Dit is afhankelijk van waar de auto
het laatst ingezet is geweest of waar

Door de ruime inrichtingsmogelijkheden is voor elke situatie een goede inrichting te vinden.

de auto nu beschikbaar is. Op deze
basis kan RentWise de vaste kosten uit

Als auto’s worden vervoerd van filiaal A naar filiaal B wordt dit transport ook geregistreerd.

RentWise beheer weer herverdelen.

Hiermee is duidelijk op welk moment, door wie en met welke kilometerstanden de auto is

Deze herverdeling is niet alleen op te

getransporteerd. Vanzelfsprekend is ook te zien welk filiaal welke bijdrage levert aan de omzet. Of

vragen, maar wordt ook op de juiste

de omzet wordt toegekend aan het filiaal dat de auto heeft ingezet of aan het filiaal dat de auto

kostenplaatsen en/of -dragers geboekt.

inneemt, is dus afhankelijk van de inrichting.
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Beheer
In deze module worden de kosten van het wagenpark geboekt. Onze ervaring met LeaseWise
hebben wij aangewend om ook binnen RentWise efficiënt en gedegen kostenbeheer mogelijk te
maken. Kosten die op een auto worden geboekt, worden ook in een journaalpost geboekt voor de
financiële verslaglegging.

Calculatie vaste kosten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele kosten. U bepaalt zelf welke kosten
variabel en welke kosten vast worden geboekt. De vaste kosten worden per maand geboekt.
Variabele kosten worden ingelezen of via factuur op kostencode ingeboekt.
Vooraf kan per autocategorie worden opgegeven met welke vaste kosten gewerkt moet worden en
hoe deze berekend moeten worden.

Houderschapsbelasting
Bij het inlezen van de HSB kosten worden niet alleen de kosten van de HSB geboekt, maar wordt
er ook meteen gecontroleerd of het HSB maandbedrag in het leasecontact in overeenstemming
is met de kosten. Verschillen kunnen meteen in het leasecontract worden verwerkt. Wordt de HSB
tabel verhoogd dan kan het leasetarief ook verhoogd worden zonder HSB factuur.

Als de auto eenmaal is ingezet zult u aanvragen voor onderhoud en reparaties krijgen. Er kan
bij een aanvraag een melding worden aangemaakt en toestemming worden gegeven, maar de
melding kan ook worden aangemaakt of gemuteerd bij het boeken van de factuur. Alle meldingen
worden vastgelegd, en daarmee de onderhoudshistorie per onderhoudscode ook.
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Verzekeringen
Efficiency staat bij CarWise hoog in het

Verzekeringspolissen kunnen binnen RentWise worden aangemaakt. De mutaties voor de

vaandel. Een belangrijk voorbeeld hiervan

verzekeringsmaatschappijen worden, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, per bestand

is het automatisch boeken van vaste

via E-mail of FTP verzonden. Hierbij kan vooraf een standaard worden ingesteld hoe de auto’s

kosten per auto.

verzekerd moeten worden. Uiteraard kan per debiteur hier nog van afgeweken worden. Indien de

Een ander voorbeeld betreft de talrijke

verzekeringsmaatschappij een bestand aanlevert bij de prolongatienota kan deze binnen RentWise

externe koppelingen met bijvoorbeeld

worden ingelezen.

diverse tankcard-maatschappijen, verzekeraars, Financiers, schadereparateurs

Bekeuringen

financiële pakketten, belastingdienst,

Via deze module is het mogelijke de bekeuringen van het CJIB (of een leasemaatschappij die

CJIB, ROB-net en Anachron.

hetzelfde formaat ondersteunt) ook digitaal te verwerken. Zowel het bestand als de PDF kunnen

CarWise ICT staat altijd open tegenover

worden ingelezen. De module zoekt zelf de juiste overeenkomst erbij en zal afhankelijk van de

samenwerking. Hierom blijven wij nieuwe

afspraken die u met de debiteur heeft gemaakt de boete doorsteuren of doorbelasten. Indien u

koppelingen ontwikkelen wanneer blijkt

bezwaar wilt maken bij het CVOM op basis van het huurcontract is dit digitaal mogelijk.

dat deze bijdragen aan de verbetering
van onze producten. De keuze voor onze

Schade

vernieuwde .NET ontwikkelomgeving

Binnen de schademodule worden alle schademeldingen beheerd. Deze schademelding vormt de

blijkt hierbij een groot voordeel te zijn.

spil in een schadeafhandeling naar reparateur, verzekering, lessee en bestuurder. Het schadeproces
is van melding tot afsluiting geautomatiseerd. Hierbij wordt, indien van toepassing, rekening
gehouden met casco in eigen beheer (VAR).
De facturen voor ruitschades kunnen door Carglass en Autotaalglas in een bestand worden
aangeleverd. Dit bestand is binnen de schademodule weer in te lezen.
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Financieringsmodule
De financieringsmodule is ontwikkelt voor het beheren van objectfinancieringen. Deze
objectfinanciering kan met of zonder verkoop van de auto aan de financier, zodat ook off-balance
constructies beheerd kunnen worden. Per auto wordt de financiering ingevoerd en beheerd.

Met de financieringsmodule houdt u uw financieringen inzichtelijk. U heeft overzicht over en inzicht
in uw financieringen en u kunt per maand uw schuldpositie bepalen, gesplitst op kortlopend en
langlopend. Tevens kunt u een overzicht maken met restantfinancieringen ten opzichte van uw
boekwaardes.

Module Customer Relation Management (CRM)
Om uw relaties en contactpersonen optimaal te kunnen beheren, heeft CarWise een CRM module
ontwikkeld. Het is de toegang tot de informatie uit LeaseWise, RentWise en AccountWise vanuit
de relatie gezien. Ook in deze module komt het grote voordeel van één geïntegreerd systeem voor
alle activiteiten weer naar voren.

U kunt bezoekrapporten, telefonische contacten, memo’s en kenmerken vastleggen en beheren.
Deze kenmerken kunnen ook binnen onze overige softwareoplossingen worden gebruikt. Door
middel van deze kenmerken kunt u selectiebestanden genereren die u onder andere kunt
gebruiken voor mailingen aan uw klanten en/of relaties.
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Bij verhuurbedrijven worden tijdens het hele proces enorme hoeveelheid documenten
gegenereerd. Denk hierbij aan facturen, innamenformulieren, kopieën van paspoorten,
autoregelingen, bekeuringen en schadedocumenten. Elk afzonderlijk document dient
bewaard en gearchiveerd te worden en moet direct oproepbaar zijn als de situatie daarom
vraagt. Zo wordt een factuur die vanuit de registratie wordt geboekt tijdens het boeken
automatisch zichtbaar op de tweede monitor.
ScanWise helpt binnen uw organisatie de documentenstroom te beheersen, archiveren en
toegankelijk te maken zonder al te grote investeringen. De enige vereiste is een TWAIN
aangestuurde scanner (bij voorkeur netwerk) en ScanWise.

Informatievoorziening wordt steeds belangrijker. Internet speelt hierbij een steeds grotere
rol. Ook bij verhuurbedrijven wordt de dienstverlening hierop aangepast. Daarnaast is deze
manier van communiceren met uw klant veel sneller en efficiënt.
Het opzetten van een eigen infrastructuur is vaak gecompliceerd en kostbaar om te
realiseren. Daarom hebben wij een internetmodule8 ontwikkeld die u tegen minimale kosten
in staat stelt via internet uw klanten te informeren over de status van de door hen afgenomen
diensten. Bovendien bent u met deze module altijd gegarandeerd van een juiste koppeling
met uw Back-Office systeem.
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Financiële administratie
De integratie AccountWise, LeaseWise en

Al sinds 1968 ontwikkelt CarWise financiële oplossingen en AccountWise is hierbij de financiële

RentWise is uniek. Het zijn geen gekop-

oplossing voor autolease- en autoverhuurbedrijven welke volledig is geïntegreerd met LeaseWise

pelde pakketten, maar onderdelen van de

en RentWise. Dit geeft onze totaaloplossing dan ook een extra dimensie.

zelfde software oplossing.

De functionaliteit van AccountWise is volledig afgestemd op de behoefte van lease-

Eén debiteurenbestand, één crediteuren-

en verhuurmaatschappijen die met LeaseWise en/of RentWise werken. Hierbij staat

bestand en geen doorboekingen.

gebruiksvriendelijkheid voorop en is dit vertaald in duidelijke schermen en koppelingen met onder

Wanneer u alle boekingen in Account-

andere Microsoft Excel en Microsoft Word.

Wise doet benut u het volledige voordeel
van de integratie met LeaseWise en

Factuurregistratie

RentWise. U hoeft namelijk geen dubbel

Met de factuurregistratie is het mogelijk alle factuursoorten vooraf te registreren. Het maakt hierbij

werk te verrichten en is relevante infor-

niet uit of de factuur op grootboek, kenteken of een combinatie daarvan geboekt zal worden.

matie uit AccountWise ook direct binnen

Per factuursoort kan worden ingesteld wie de factuursoort gaat boeken, of de factuursoort eerst

LeaseWise en RentWise beschikbaar.

geaccordeerd moet worden en door wie geboekt of geaccordeerd mag worden. Door het gebruik
van factuurregistratie heeft u altijd een volledig beeld van de facturen die nog geboekt moeten
worden.

Gecombineerd met ScanWise kan de gescande factuur direct gekoppeld worden aan bijvoorbeeld
een crediteur. Deze gescande factuur wordt, indien aanwezig, automatisch getoond wanneer de
factuur geboekt of geaccordeerd wordt.

Alle genoemde handels- en productnamen van CarWise ICT zijn binnen de Benelux geregistreerde merken.

Extern financieel systeem
AccountWise, en zo ook LeaseWise en RentWise, zijn te koppelen met een aantal andere externe
programma’s voor de financiële administratie. Zo zijn er koppelingen gerealiseerd met: Exact
software, Unit 4 / Multivers, ADP EVA (DMS), ADP Autoline(DMS), DBS Finance (DMS), OEC (DMS)
MegaCar(DMS), Darts(DMS), Fis2000, Carlo en Navision.

CarWise ICT
http://www.carwise.nl/ict
info@carwise.nl
00 31 (36) 538 20 60
Almere, Nederland
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