
Matchmakers in Mobiliteit

Verhoog je rendement door 
bedrijfswagens te leasen
GEEN OMKIJKEN NAAR JE WAGENPARK 
Full Operational Lease is de meest volledige leasevorm die er is. Voor een vast bedrag per maand 
wordt je volledig ontzorgd en heb je geen omkijken meer naar je wagenpark. Alles wordt geregeld; 
van de financieringskosten en operationele kosten tot aan het wagenparkbeheer. Het budget is 
vooraf helder en de risico’s liggen bij de leasemaatschappij. 

ALL-IN
✓  Inclusief brandstofkosten  ✓ Inclusief wegenbelasting
✓ Inclusief verzekering   ✓ Inclusief onderhoud en banden
✓ Inclusief reparaties   ✓ Inclusief vervangend vervoer
✓ Inclusief 24/7 Riemersma Service

WAT LEVERT FULL OPERATIONAL LEASE JOU OP?
 
✓  Bespaar op je mobiliteitskosten.  

Je betaalt een vast bedrag per maand. Dit is inclusief; onderhoud, reparatiekosten, handling, 
verzekering en vervangend vervoer. Wagenparkbeheer is niet iets wat je er even bij doet.  
Door het wagenpark uit handen te geven heb jij hier geen omkijken meer naar. Je bespaart  
direct tijd én geld! 

✓   Altijd vervoer 
Met panne langs de weg? Niet op tijd bij de klus? Weggegooid geld! Bij Riemersma Leasing  
ben je verzekerd van 24/7 service. Wij zorgen ervoor dat je altijd mobiel bent, er staat direct 
vervangend vervoer voor je klaar. 



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

073 - 850 47 50
www.riemersmaleasing.nl

Maak een afspraak   

Meer weten?   
Plan direct een afspraak in de agenda van onze specialist 
voor de bouw, Joost van den Akker. En bespreek vrijblijvend 
de mogelijkheden voor jouw bouwbedrijf. 

✓   Focus op jouw bouwbedrijf 
Je hoeft niet naar je wagenpark om te kijken, dus je kan je volledig focussen op de kernactiviteiten 
en de groei van jouw bouwbedrijf. 

✓   Geen exploitatierisico’s  
Wanneer je kiest voor Full Operational lease neemt Riemersma Leasing de exploitatierisico’s voor 
het beheer van je wagenpark over. 

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! 

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

