Bedrijfswagenlease

Bedrijfswagens voor vakmensen
Als ondernemer heeft u het meer dan druk. Daarom snappen wij als geen ander
dat uw bedrijfswagen het laatste is waar u zich zorgen om wilt maken. En dat
hoeft ook niet. Want Terberg Leasing heeft in haar geschiedenis een schat aan
ervaring opgedaan op het gebied van bedrijfswagens. Wat de aard van uw
onderneming ook is, wij zorgen voor een passende bedrijfswagen tegen de juiste
kilometerkostprijs. Naast de juiste bedrijfswagen bieden wij professioneel advies
en zorgvuldige ondersteuning van uw bestuurders bij onderhoud, schade en pech
onderweg – zelfs in het buitenland. Want als specialisten weten we wat er voor
nodig is om vakmensen hun werk te laten doen.
Wat u ook vraagt…

regelen het voor u. U krijgt de auto turnkey afgeleverd,

Als gezegd, heeft Terberg Leasing jarenlange

precies zoals u hem hebben wilt. Want wij zijn specialist

ervaring op het gebied van bedrijfswagens. Niet

in bedrijfswagens tot 3500 kg GVW. Bij ons bent u

voor niets behoort Terberg tot de top drie van

aan het juiste adres voor de juiste auto en de juiste

Nederlandse leasemaatschappijen op dit gebied.

voorzieningen.

Onze medewerkers zijn mensen met liefde voor het
vak en uitvoerige kennis van de branche en de markt.

Terberg ‘Readytogo’

Wat uw vraag ook is, zij doen er alles aan om eraan

Vanuit onze expertise op het gebied van

te voldoen. Vanuit hun expertise hebben ze nauw

bedrijfswagens denken we continu na over slimme,

contact met bedrijfswagenimporteurs, -dealers en

nieuwe formules voor onze klanten. Een van die

carrosseriebouwers. Een groot voordeel daarbij is dat

formules is de ‘Readytogo’, een kant-en-klaaroplossing

Terberg Leasing niet merkgebonden is. Dit betekent

op het gebied van bedrijfswagens. Met de ‘Readytogo’

dat onze bedrijfswagenspecialisten u te allen tijde van

biedt Terberg Leasing een volledig uitgeruste

een onafhankelijk advies kunnen voorzien.

bedrijfswagen die bovendien uit voorraad leverbaar
is. De auto is geheel ingericht naar de wensen die

Maatwerk tot 3500 kg GVW

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf aan

Als ondernemer stelt u uiteraard speciale eisen aan

bedrijfswagens stellen. De auto is uitgerust met een

de bedrijfswagens die u in uw specifieke geval nodig

tussenwand, zijwandbetimmering, een laadvloer, een

heeft. Of het nu gaat om de trekhaak, de laadvloer, de

imperiaal (inclusief ladderrol) en stalen kastenwanden.

zijwandbetimmering, de imperiaal of belettering: wij

Terberg Leasing gaat verder

Direct beschikken over een bedrijfswagen
In uw bedrijfstak kunt u zomaar ineens om een

Schade? Snel weer achter het stuur!

bedrijfswagen verlegen zitten. Snel een auto nodig?

Onze mensen begrijpen hoe belangrijk uw wagenpark

Lease dan een bedrijfswagen uit onze voorraadvloot.

is voor uw onderneming. Daarom regelen wij direct

Met dit unieke concept kunt u de auto’s snel inzetten

vervangend vervoer bij pech of schade. U kunt 24 uur

tegen een kortere leaseperiode. U kunt kiezen uit

per dag bij ons terecht, in binnen- en buitenland.

een ruime selectie gebruikte bedrijfswagens van

Eén telefoontje naar ons centrale nummer is

verschillende merken en typen, in diverse maten en

voldoende. Dankzij ons reservewagenpark met een

uitvoeringen.

grote selectie bedrijfswagens en onze efficiënte
haal- en brengservice zit u snel weer achter het stuur.

Inzicht in kosten en gebruik

Uiteraard verzorgen wij ook tijdelijk vervoer als u

Als u least bij Terberg heeft u altijd inzicht in de

wacht op de aflevering, reparatie of onderhoudsbeurt

kosten en capaciteit van uw wagenpark. U wordt

van uw auto. Op die manier kunt u gewoon uw werk

op de hoogte gehouden van het kilometerverloop,

blijven doen.

brandstofverbruik, schadecijfers en wij voorzien u van
volledige managementinformatie. Daarnaast ontvangt u
advies over uw autoregeling en fiscale regelingen. Met

Terberg Bedrijfswagenlease biedt u:

deze informatie kunnen onze experts samen met u naar

• Snel en deskundig advies door specialisten

besparingsmogelijkheden kijken. Met als doel minimale

• Merkonafhankelijkheid

kosten voor het beheer van uw wagenpark.

• Maatwerk per bedrijfswagen, afgestemd op uw 		
		 vervoersbehoefte

Terberg Leasing biedt u ook de mogelijkheid uw

• Turnkey-aflevering van bedrijfswagens

periodieke overzichten via internet in te zien op een

• Bedrijfswagens op voorraad, dus direct leverbaar

speciale website voor klanten: www.xtl.nl. Op deze

• Alle merken, typen en uitvoeringen

site kunt u zelf mutaties aanbrengen, schades melden,

• Direct tijdelijk vervoer bij pech en schade

auto’s bestellen en de gegevens van uw wagenpark en

• Actuele informatie over de kosten van uw 		

bestuurders bekijken. Altijd actueel!

		 wagenpark
• Uitstekende service, ondersteuning en advies

Meer weten? Neem contact op met:
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Eendrachtlaan 280, Postbus 3046, 3502 GA Utrecht
Tel (030) 288 47 74, Fax (030) 289 56 44 , info@terbergleasing.nl, www.terbergleasing.nl

