
U ZOEKT MOBILITEIT OP MAAT

FleetRent - het shortleaseprogramma van CarWise - vult de zakelijke 

vervoersbehoeften van organisaties snel en flexibel in. U kent die situatie 

wel: uw bedrijf heeft voor een kortere periode vervoer nodig. 

Bijvoorbeeld voor een nieuwe werknemer met een tijdelijk contract, of 

om de wachttijd tot de komst van een nieuwe auto te overbruggen. 

Misschien zelfs ter vervanging van de huidige auto's die meer 

parkeeruren dan kilometers maken. Kortom, u wenst mobiliteit waar en 

wanneer ú dat uitkomt, zonder tijdrovend geregel en tegen een zo 

scherp mogelijk tarief. U bent kortom op zoek naar de service van 

FleetRent. 

Landelijk dekkend netwerk 

FleetRent is een handelsnaam voor zakelijke verhuur en maakt onderdeel 

uit van de CarWise Group. Via een landelijk dekkend dealernetwerk van 

Citroën Rent, Ford Rent, Mercedes-Benz Rent, Peugeot Rent en Renault 

Rent, werkt FleetRent samen met 300 BOVAG-dealers, zodat een 

wagenpark van meer dan 9.500 huurauto's tot uw beschikking staat. Of 

het nu gaat om personenauto's, lichte bedrijfswagens, station modellen 

of dieselauto's, FleetRent helpt u altijd aan de auto die u zoekt, op de 

plaats waar u hem nodig heeft en net zo lang of kort – 1 tot 12 maanden 

– als u dat wenst.

Onze service is topsport 
De dienstverlening van FleetRent houdt niet op bij het verhuren van 

auto's. Integendeel, graag gaan wij een stapje verder voor onze klanten. 

FleetRent biedt mobiliteit en service op maat, van navigatie tot trekhaak. 

En uiteraard spannen wij ons voortdurend in om het onze klanten zo 

gemakkelijk mogelijk te maken. 

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 

dienstverle-ning 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!

Tevredenheid over de 
dienstverlening 

8.3 

Vakkundigheid 
accountmanager 
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commerciële 
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FleetRent komt 

afspraken na 
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Dat blijkt ook uit de cijfers: in een recente klanttevredenheidsenquête 

scoort FleetRent bovengemiddeld hoog. 

Centraal aanspreekpunt 

Alle administratieve zaken hebben wij ondergebracht bij ons 

hoofdkantoor in Almere. Dat betekent voor u één centraal 

aanspreekpunt. Wel zo makkelijk. En heeft u een schade of is er een 

calamiteit, onze alarmcentrale is altijd (24/7) paraat: 0900 – CARWISE 

(0900-2279473). 

Gunstigste tarief 

Weet u van tevoren hoe lang u de auto nodig heeft? Lang niet altijd 

natuurlijk en daarom is het wel zo plezierig om pas achteraf te horen 

welk tarief voor u het voordeligst uitvalt. Een voorbeeld: heeft u de auto 

voor een periode van 25 dagen gehuurd, dan nemen wij in deze situatie 

het maandtarief als uitgangspunt. Dat is namelijk voordeliger dan te 

worden belast voor driemaal het weektarief plus vier dagen. Kortom, 

door de tariefbepaling achteraf loopt u nooit achter de feiten aan. 

Overigens zijn alle FleetRent-auto's WA-casco verzekerd, inclusief een 

gratis inzittendenverzekering.  

Altijd 'n passende auto 

Voor een directielid wilt u een andere auto bestellen dan voor een 

uitzendkracht bijvoorbeeld. Doordat FleetRent beschikt over een 

landelijk dekkend dealernetwerk met een gezamenlijke vloot van ruim 

9.500 auto's, hebben wij altijd de juiste auto voor de juiste persoon (of 

functie). Wij garanderen mobiliteit in de gewenste klasse. In 

voorkomende gevallen vindt eventueel een upgrade plaats; 

u krijgt dan een auto in een hogere klasse.  



One-way-Rent 

Onze auto's komen naar u toe! Op werkdagen, tijdens kantooruren, 

leveren onze chauffeurs de auto af waar en wanneer u dat wilt. Huurt u 

de auto langer dan 30 dagen, dan betaalt u voor deze service een 

minimale vergoeding van € 9,50 per transport. Uiteraard halen wij de 

auto ook weer bij u op. One-way-Rent is daarbij ook mogelijk. Stel dat 

FleetRent de auto voor u aflevert in Groningen, dan kunnen we zonder 

problemen de auto weer ophalen bij uw vestiging in bijvoorbeeld 

Amsterdam. We doen het graag voor u. 

Tanken met gemak 

Evenmin is het een probleem om bij de auto - tegen een kleine 

maandelijkse vergoeding - een brandstofpas te leveren. Zonder af te 

rekenen tankt u overal in Nederland. U betaalt FleetRent géén 

voorschot, de verreden brandstof verrekenen wij maandelijks achteraf 

met u. Desgewenst kunt u online uw tanktransacties bekijken. 

Optimale informatie 

FleetRent stelt gratis managementinformatie beschikbaar voor 

wagenparkbeheerders. Daarmee hebt u overzichtelijk alle auto's en 

verwerkte mutaties op een rij. U geeft zelf aan op welke manier wij de 

informatie voor u moeten samenstellen. Daarnaast is het mogelijk - als u 

meerdere FleetRent auto's heeft rijden - om de maandfacturatie zowel 

digitaal als op papier te krijgen. Kan handig zijn voor het inlezen van uw 

financiële administratie. Onze medewerkers kunnen u over alle 

technische aspecten adviseren. 

Heeft uw organisatie tijdelijk één of 

meer auto's nodig? Met een vloot 

van ruim 6.000 auto's zorgt FleetRent 

ervoor dat u mobiel blijft. Voor 

langere of korte periodes en waar 

dan ook in 

Nederland. 



Voordelen van FleetRent 

Hebben wij u enthousiast kunnen maken? Dan wordt het tijd voor 

een uitgebreide kennismaking met onze dienstverlening. Onze 

accountmanager komt graag bij u langs om de onderstaande 

voordelen van FleetRent nog eens nader toe te lichten: 

 altijd één centraal aanspreekpunt

 landelijk dekkend netwerk van 300 dealers

 vloot van ruim 9.500 auto's

 altijd een auto in de gewenste klasse

 voordeligste tariefbepaling achteraf

 verschillende aflever- en ophaaladressen mogelijk (One-way-

Rent service)

 auto's rechtstreeks van dealer

 auto's nooit ouder dan 18 maanden

 inzittendenverzekering is inbegrepen

 brandstofpas leverbaar

 gratis managementinformatie 

 digitale (maand-)facturatie en aanlevering 
huurovereenkomsten. 

Nu meteen aanvragen? 

Graag laten wij u nader kennismaken met onze dienstverlening. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanager. 

Voor reserveringen* of een offerte* kunt u contact opnemen met onze 
binnendienst. 

* Vooraf doen wij een toets. Binnen 24 uur kunt u, bij positief advies, via FleetRent huren.

FleetRent 

http://www.carwise.nl/fleet 

info@fleetrent.nl / 00 31 (36) 538 20 95 

Almere, Nederland 

Bij FleetRent heeft u altijd één 
centraal aanspreekpunt. Géén 

extra administratie voor u, geen 
tijdrovend geregel. FleetRent 

verzorgt uw tijdelijke mobiliteit van 
A tot Z. 

mailto:info@fleetrent.nl



