
Matchmakers in Mobiliteit

Long Lease  
Lease je bedrijfswagens 8 tot 10 jaar! 

De traditionele leaseperiode voor leaseauto’s is 4 tot 5 jaar. Maar wanneer je 8 tot 10 jaar met je 
bedrijfsbus rijdt is traditioneel leasen niet interessant. Met Long Lease heb je de mogelijkheid een 
bedrijfswagen te leasen voor een leaseperiode, die past bij jouw wensen. 

Samen zetten we jouw wensen en behoeften op een rij. VVervolgens ontwikkelen wij maatwerk in 
het leasecontract aangepast aan jouw specifieke bedrijfssituatie. 

LEASEN LEVERT DIRECT 
GELD OP! 

✓  Meer liquiditeit om te kunnen investeren in jouw bouwbedrijf 
In een bedrijfswagen(park) zit vaak veel geld. Geld dat snel minder waard wordt naarmate de 
auto’s langer rijden en steeds vaker onderhoud nodig hebben. Wanneer je kiest voor lease leg je 
de financiële risico’s bij de leasemaatschappij. Het geld dat je hiermee bespaart kun je direct 
investeren in je eigen bedrijf. 

✓   Inzicht in je onderhoudskosten 
Naarmate de bedrijfsbus ouder wordt heeft hij vaker onderhoud nodig. Je wilt mobiel blijven, dus 
de bedrijfswagens gaan voor onderhoud of reparatie naar de garage, wanneer dat nodig is 
zonder vooraf te kijken naar de kosten die dat met zich meebrengt en of dit nog rendabel is voor 
het betreffende voertuig. Grip op de (onderhouds-) kosten is hierdoor minimaal. Door te kiezen 
voor lease is dit inzicht er wel! Je betaalt elke maand een vast leasebedrag. De kosten van 
onderhoud en reparatie zijn hierin al meegenomen. 



✓   Volledige ontzorging op je wagenparkbeheer, zodat jij je kan focussen op jouw bedrijf 
Riemersma Leasing regelt alles omtrent de bedrijfswagen(s) van onderhoud tot verzekering, van 
reparatie tot vervangend vervoer. Zo heb jij hier geen omkijken naar en kan je je richten op de 
kernactiviteiten van jouw bedrijf.

“ Bij een wagenpark onderschat  
je snel hoeveel handling dit met  
zich meebrengt.” 
 
Dennis van Rooij, adjunct-directeur bij  
Van Son Onderhoud en Schilderwerken

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. 

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

