
Matchmakers in Mobiliteit

Reduceer de CO2-uitstoot
van jouw bedrijf door het elektrificeren 
van je wagenpark.  
De druk op je organisatie om zo duurzaam mogelijk te ondernemen wordt steeds groter. Het elektrificeren van 
je wagenpark kan hier een grote bijdrage aan leveren. Oók kan je flink besparen op de mobiliteitskosten door 
elektrisch te gaan rijden.

DE VOORDELEN VAN ELEKTRISCH RIJDEN: 

 Uit onderzoek van IFA en DEKRA blijkt dat al in 2020 de totale kosten van een 
elektrische auto, inclusief stroom, regelmatig onderhoud en reparaties, 3,2 procent 
lager uitvallen dan bij een auto met verbrandingsmotor. Zelfs zonder milieusubsidies 
of de mogelijkheid om gratis op te laden mee te tellen." 

 Beter voor het milieu 
door reductie van 

de CO2-uitstoot

Goedkoper dan 
een traditionele 
brandstofauto

Ontspannen rijden, 
je komt uitgerust aan 

op je bestemming

“ Elektrisch rijden is goedkoper!” 
- Patrick Kavelaars, gecertificeerd EV Expert 



CONTACT
Riemersma Leasing
De Waterman 7A
5215 MX ’s-Hertogenbosch 

073 - 850 47 50
www.riemersmaleasing.nl

Maak een afspraak   

Meer weten?   
De overstap naar een elektrisch wagenpark is één van de stappen die je 
kunt nemen om het CO2-verbruik binnen jouw organisatie te reduceren. 
Maar is dit ook een oplossing die past bij jouw organisatie?
Onze gecertificeerde expert Patrick Kavelaars helpt je hier graag bij. 

WIE IS RIEMERSMA LEASING? 
Riemersma Leasing is een flexibele leasemaatschappij. 
We starten ons gesprek met een blanco vel. Alleen zo ontstaat 
maatwerk. Echt maatwerk. We matchen jouw of jullie behoeftes 
aan solide, degelijke en betaalbare oplossingen. We zijn niet 
voor niets de Matchmakers in Mobiliteit. Met ons kun je alle 
kanten op! 

In 4 stappen naar 
een elektrisch wagenpark
We begrijpen dat de overstap naar elektrisch rijden gepaard gaat met veel vragen. Daarom hebben we een 
roadmap ontwikkeld. Aan de hand van 4 stappen nemen we jou en jouw organisatie mee in de overstap 
naar een elektrisch wagenpark.

➊    Start met een plan  
Wat zijn je doelen, wat wil je bereiken?

➋   Stel je wagenpark samen 
Maak een inventarisatie van je huidige wagenpark en breng de alternatieven in kaart. 

➌   Zorg voor de juiste infralaadstructuur 
Waar kun je laden (onderweg, op kantoor, thuis) en wat is de laadbehoefte binnen je bedrijf?

➍   Pas je leasebeleid & arbeidsvoorwaarden aan 
Wat is je huidige leasebeleid? Gaat dit veranderen bij de overstap naar een elektrisch wagenpark?  
Zet je wensen op een rij. 

Download hier de Roadmap

https://info.riemersmaleasing.nl/adviesgesprek-specialist-bouw

