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vooruit in mobiliteit

Met Eekhart & Eekhart is het snel schakelen
Als het om mobiliteit gaat, wilt u snel kunnen schakelen. U wilt de beste oplossing
voor uw medewerkers, zoals een auto - eventueel elektrisch, een OV Business Card
of een fiets. Een combinatie kan ook, de mogelijkheden zijn eindeloos. En in tijden
van meer thuiswerken wilt u natuurlijk zo flexibel mogelijk zijn.
Wilt u bovendien in één oogopslag grip en overzicht hebben over uw mobiliteit en
de kosten, maar wilt u er liever niet te veel tijd aan besteden? Eekhart & Eekhart
helpt u snel op weg. Welkom!

Bezoek

Wilt u ook weten
wat Eekhart & Eekhart
voor u kan betekenen?
Bel 0343 520 044

“De kern van Eekhart
& Eekhart is mensen helpen.
Wij bouwen aan vertrouwen
door ons werk altijd goed te
doen, inzichten te delen en
zaken snel op te lossen voor
onze klanten.”
Wie Jeroen Eekhart
Verantwoordelijk voor financiën en
mobiliteitsbeheer

Onafhankelijke totaalaanbieder van mobiliteit
Eekhart & Eekhart is een onafhankelijke totaalaanbieder van mobiliteit. Wij adviseren,
beheren en voeren uw mobiliteitsbeleid uit. Net als onze klanten zijn wij zelf ook
ondernemers. Wij willen gemak, zekerheid en flexibiliteit. En dat is ook wat we
bieden. Daarnaast houden we ervan voor u de beste oplossingen te vinden tegen
substantieel lagere kosten.

Advies

Beheer

Dit is wat wij onder meer voor u kunnen doen:

Wij beheren alles wat met uw mobiliteit

•	Uw mobiliteitsregelingen samenstellen.
•	Uw wensen en die van uw medewerkers

te maken heeft, zoals:

doorrekenen en kijken wat mogelijk is.

•	Adviseren over het vergroenen
en verduurzamen van uw wagenpark.

•	Kenniscentrum en vraagbaak over
mobiliteit voor werkgevers en werknemers. Met behulp van onze software
en opgebouwde data
kunnen we heel gericht
advies geven in specifieke
situaties.

Wie Mark Eekhart
Verantwoordelijk voor
ontwikkeling en innovatie

•	Wagenparken van 1, 10 tot 150 auto’s.
•	Contracten en onderhandelingen met
leasemaatschappijen over kortingen.

•	Aanschaf van auto’s of fietsen, we
zorgen ook voor onderhoud, reparaties
en verzekeringen.

•	OV Business Cards

Vooruit in mobiliteit
Steeds meer werknemers krijgen een
mobiliteitsvergoeding. Vervolgens kunnen
zij zelf bepalen hoe zij dit budget besteden,
flexibel en op maat. Die keuzevrijheid is
een groot voordeel. Maar het wordt pas
echt voordelig als u de beste keuze maakt
op basis van verschillende scenario’s: wat
is het gemiddelde jaarkilometrage binnen
uw onderneming? Hoeveel kilometer reist
een individuele medewerker? Welke
mobiliteitsvormen gebruikt u? Hoeveel is
daarvan conventioneel en wat is het
aandeel groen en duurzaam? Maakt u
gebruik van een flexibele schil van auto’s?
Helemaal zonder auto is misschien geen
optie als uw medewerker kinderen heeft
die in het weekend sporten. En hoe flexibel
is een OV Business Card? Eekhart & Eekhart
is een onafhankelijke partij die alle mogelijkheden overziet en kan aanbieden.

Alle vormen van mobiliteit
onder één dak
Als spin in het web beheerst Eekhart
& Eekhart alle vormen van mobiliteit.
Dat wij het allemaal zo goed snappen,
is natuurlijk heel mooi. Maar de kunst is
om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Om samen met werkgevers en werk
nemers te kijken naar de wensen, de
mogelijkheden van vervoer en de
uitgaven die daarbij komen kijken. Dat
bedoelen we met vooruit in mobiliteit.

Wie Theo Boskeljon Verantwoordelijk voor sales en marketing

“Onze klanten beschrijven ons als kundig, flexibel en dat de ‘klik’
er is. Ze waarderen onze vakinhoudelijke kennis en nuchterheid.
Onze klanten zijn ondernemers, net als wij: aanpakkers dus.”
In ’t kort
Eekhart & Eekhart is:

• Totaalaanbieder mobiliteit
• Onafhankelijk
• Klantgericht
• Flexibel en snel
• Transparant
• Kundig en nuchter

Mark Eekhart:

“Ons voordeel is dat onze klanten inzien dat ze kunnen besparen
op de kosten van hun wagenpark en andere mobiliteitsoplossingen.
Wij verdienen onszelf ruimschoots terug.”
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Wie Esther Meihuizen
Verantwoordelijk voor
mobiliteitsbeheer

“Als klanten bellen, dan gaat het
meestal om iets dat zo snel mogelijk
moet worden opgelost. Zoals een auto
die schade rijdt of een verkeerd in
rekening gebrachte reis met een
OV Business Card. Wij staan
dan meteen klaar.”

NLease
Met onze eigen mobiliteitssoftware bieden we overzicht, helderheid en transparantie.
Dat geeft grip. In één oogopslag overziet u al uw mobiliteit: medewerkers,
budgetten, auto’s, leasecontracten, OV Business Cards, tankpassen, poolbeheer,
bekeuringen, schades, parkeerabonnementen, laadbeurten, noem maar op.

Overzicht en inzicht
De komende jaren zullen er steeds meer

inzichtelijk en regelt het voor u. We zijn een

mobiliteitsdiensten komen, maar die gaan

hub voor uw mobiliteit dankzij onze kennis,

voornamelijk over deelgebieden: of auto,

software en expertise. We houden gebruikers

of trein, of fiets. Dat betekent dat u moet

historie bij, we houden data bij over een

werken met verschillende aanbieders en

langere tijd en vanuit verschillende aanbieders.

verschillende overeenkomsten. Eekhart

Daarmee kunnen we alle mogelijkheden onder-

& Eekhart overziet het geheel, maakt het

zoeken en doorrekenen.

Kan ik een Tesla rijden?
Deze vraag stellen medewerkers

bijtelling voor de medewerker.

tegenwoordig vaak. En ja, een

Maar een Tesla is niet altijd

de medewerker. Als de afwe

Tesla is duurzaam, schoon en

gunstig voor de organisatie.

gingen zijn gemaakt en de Tesla

zuinig. En hij heeft een gunstige

Daarom rekenen wij graag voor

wordt besteld, dan begeleiden

beide partijen de hele case

wij de medewerker bij de

door: maandprijs, werkelijk

autowissel en controleren

gebruik en verbruik, wel of

wij alle gemaakte afspraken.

GROENE GROEI
Natuurlijk springen wij ook
in op de groene trend. Maar we
geven wel een eerlijk advies.
We rekenen voor dat sommige
keuzes niet handig zijn, dat u
erin moet groeien, in dat
groen.

te doen bij uit dienst gaan van

geen laadfaciliteit, wijzigingen
in de fiscaliteit, aspecten in

Meer klantvragen lezen?

relatie tot BTW privé en wat

Kijk op eekharteneekhart.nl

Wilt u ook weten wat Eekhart & Eekhart voor u kan betekenen? Bel 0343 520 044

