De EV in
opkomst

Alles wat je moet weten
over elektrisch rijden

Hoe we steeds slimmer gaan laden | De fiscale ins & outs van elektrisch rijden | Once you go electric, you never go back
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INLEIDING

Opkomst van de EV:
aftrap van een revolutie
De elektrisch auto is niet meer weg te denken uit ons
straatbeeld. Sterker nog, de EV wint sterk aan populariteit.
Maar liefst 38% van de Nederlandse automobilisten geeft
aan interesse te hebben in elektrisch rijden. De doorbraak
van de elektrische auto op de Nederlandse weg is
cruciaal voor de transitie naar zero emissiemobiliteit.
Duurzame mobiliteit heeft vanzelfsprekend talloze voordelen. Met elektrische mobiliteit wordt immers een stap
gezet richting een schonere wereld. We dragen bij aan
een schoner milieu omdat een EV geen fossiele brandstoffen verbruikt en geen CO2-uitstoot. Daarnaast rijdt
een elektrische auto fluisterstil. De totale kosten van een

elektrische auto zijn door subsidies en lagere brandstofkosten per maand ook nog eens goedkoper dan een
vergelijkbare auto op brandstof.
Er wordt de komende jaren fors ingezet op de aanleg
van meer laadinfrastructuur op straat, semipubliek,
privaat en middels snellaadpunten. Het gaat daarbij om
een noodzakelijke toename van publieke laadpunten:
1,8 miljoen in 2030. Er zullen 1.500 snelladers bij komen.
In 2025 rijden er naar verwachting 1 miljoen elektrische
auto’s in Nederland. Dat moet ook wel, want in het
regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat uiterlijk
in 2030 álle nieuwe auto’s emissieloos zijn.
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DE OVERHEID

Elektrisch rijden:
zo werkt het fiscaal
Overheidsmaatregelen stimuleren de overgang
van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Welke
regelgeving gaat hiermee gepaard en wat betekent
dit concreet voor de portemonnee? Jan Rolleman,
automotive fiscalist én EV-rijder, legt uit welke regels
er in 2019 gelden.
Rolleman onderscheidt een viertal hoofdthema’s voor
wat betreft de automobiele fiscaliteit. ‘Er vinden geen
spectaculaire veranderingen plaats, maar een paar regelingen springen er beslist uit. Twee kan ik kort en bondig
samenvatten: de BPM-vrijstelling en het n
 ihiltarief van de
motorrijtuigenbelasting. Deze gelden allebei tot en met
2020. Althans, zoals het nu in de wet geschreven staat.’

MIA
Volgens Rolleman blijft de fiscale subsidiëring voor de
aanschafprijs een belangrijk thema. Hiervoor is een
mooie regeling in het leven geroepen. Hij vervolgt:
‘Met de milieu-investeringsaftrek, oftewel de MIA, krijg je
een behoorlijke fiscale aftrekpost. Voor 2019 loopt deze
regeling door. Je krijgt voor een elektrische personenauto een MIA-aftrek van 27% over maximaal € 40.000,exclusief btw. Deze mag je als extra post in je fiscale
winstaangifte in aftrek brengen, wat natuurlijk erg

 rettig is. Niet alleen bij koop of financial lease, maar
p
deze regeling geldt ook wanneer je de auto in een
operational contract leaset. De leasemaatschappij als
investeerder krijgt in dat laatste geval de aftrekpost,
maar uiteraard vertaalt de maatschappij deze korting
door in een lager tarief naar de klant. Maar let op;
leasemaatschappijen mogen een maximaal bedrag
aan MIA claimen dus wees hier alert op bij de offerte
van je leasemaatschappij.’

Jan Rolleman:

“Er vinden geen spectaculaire
veranderingen plaats, maar een paar
regelingen springen er beslist uit”

Mooie trigger

HUIDIG BIJTELLINGSSYSTEEM

‘Als vierde regeling noem ik de 4% bijtelling,’ aldus
Rolleman. ‘Dit is een mooie trigger voor de gemiddelde
berijder. Ook deze regeling loopt door in 2019 voor
auto’s die nieuw op kenteken worden gezet. Vanaf 2019
vindt er wel een aftopping plaats op €50.000 euro,
maar ook als je daar qua catalogusprijs boven zit, heb
je per saldo nog steeds een mooi bijtellingsvoordeel.’

We kennen momenteel twee bijtellingscategorieën.
Alle voertuigen die 100% elektrisch rijden en daarmee 0 g/km CO2-emissie hebben, vallen in 2019 in
de bijtellingscategorie van 4%. Alles met 1 of meer
gram CO2-emissie per gereden kilometer valt in de
bijtellingscategorie van 22%.
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HET BEDRIJF EN ZIJN MEDEWERKERS

‘De handen
moesten uit
de mouwen’
Er komt nogal wat kijken bij de elektrificatie
van een compleet wagenpark. Vooral als het
gaat om het wagenpark van een taxicentrale.
Rob Bouman is manager Algemene Zaken
bij de Rotterdamse Mobiliteit Centrale (RMC)
en stampte in vier maanden tijd een ver
voersdienst in Amsterdam uit de grond. De
voertuigen in kwestie: 140 Volkswagens e-Golf.

In opdracht van de gemeente Amsterdam verzorgt RMC
sinds juli 2017 het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV).
RMC verzorgt jaarlijks een miljoen ritten voor ouderen en
mensen met een beperking die niet met het reguliere
openbaar vervoer kunnen reizen. In Amsterdam bestaat
deze groep uit zo’n 40.000 personen, die dagelijks goed
zijn voor gemiddeld 3.000 taxiritten. Medio 2018 voerde
RMC de miljoenste AOV-rit uit.

Laadinfrastructuur
Rob Bouman vertelt: “Je kunt op twee manieren naar
een zero emissiebeleid toewerken met je wagenpark.
Dit kan geleidelijk, gefaseerd of ineens. Wij deden dit
laatste, in onze optiek de meest daadkrachtige manier.
Wij kregen als RMC een aanbesteding waarin we voor
een groot percentage met EV’s zouden gaan rijden.
Da’s best een uitdaging. Daar komt bij dat we als RMC
in Amsterdam nog helemaal geen voet aan de grond
hadden. Kortom, de handen moesten uit de mouwen. In
vier maanden tijd hebben we vier terreinen gevonden,
waaronder een hoofdlocatie, die vanzelfsprekend voorzien moesten worden van de benodigde laadinfrastructuur. Voor de aanleg van deze elektrische laadpleinen
hebben we derden geraadpleegd aangezien de aanleg
hiervan niet direct de expertise van een vervoerder is.
Wij vinden het vanzelfsprekend als de investeringen
in infrastructuur onderdeel van het vervoerscontract
worden, zodat overdracht naar een volgende exploitant
mogelijk wordt.”

in de e-Golf. Ons doel was comfortabele en relatief
betaalbare auto’s te vinden aangezien we veel ouderen
vervoeren. Nog een zeer belangrijke eis was: hoeveel
kilometer kunnen we er mee rijden?”

Trekkracht
Bouman vervolgt: “De actieradius is toereikend, maar
kan altijd beter. Dat is volgens mij een kwestie van tijd.
Batterijen worden immers steeds krachtiger en beter. Bij
alle voertuigen hebben we zelf ECOdrive ingebouwd.
Omdat de auto’s veel koppel hebben, gaan ze als de
brandweer. Leuk voor de chauffeur, maar voor ons is
dat minder handig. ECOdrive is een slimme rijgedrag
stimulator die er onder meer voor zorgt dat de maximumsnelheid, de acceleratie en het toerental per
versnelling wordt aangepast. Met deze techniek wordt
er optimaal gebruik gemaakt van het aanwezige motorvermogen. In ons geval worden snelheid en trekkracht
zoveel mogelijk beperkt, anders is de bandenslijtage
torenhoog. Ja, we zijn erg tevreden met de e-Golfs. Er
zijn nagenoeg geen technische problemen en dat is voor
een bedrijf als het onze erg belangrijk. Natuurlijk was het
even wennen dat je tijdens de dienst een keer extra
moet bijladen, maar daar kun je op plannen en dat
doen we dus ook. Dat kunnen onze chauffeurs op de
genoemde vier terreinen, maar ook bij publieke laad
palen. Wat ons betreft is elektrificatie helemaal van nu,
maar ook van de toekomst. En die houden we nauw
lettend in de gaten.”

Kwaliteitsproduct
RMC heeft in de hoofdstad inmiddels zo’n 165 eigen
elektrische voertuigen rondrijden. Hiervan zijn er 140
e-Golfs die op de vier terreinen staan en daar kunnen
worden geladen. “Deze auto’s hebben we gefaseerd
ingebracht,” aldus Bouman. “Tijdens onze zoektocht naar
een geschikte EV kwamen we al snel uit bij Volkswagen.
Sowieso vanwege de goede contacten die er al sinds
jaar en dag zijn. Kijk, de Golf op brandstof rijdt überhaupt heel erg goed. Het is een kwaliteitsproduct dat
je aanschaft, iets wat je bij de concurrentie niet zo
snel vindt. Die goede rijeigenschappen zien wij terug

“Tijdens onze zoektocht naar
een geschikte EV kwamen we
al snel uit bij Volkswagen”
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LEASEN EN INVESTERINGEN

‘Totale ontzorging, daar draait alles om’
Wat moet je precies kunnen
bieden als mobiliteitspartner
van een onderneming die
kiest voor elektrische auto’s?
Accountmanager Chris de
Boer en Tendermanager
Aart van de Poppe van
Volkswagen Pon Financial
Services (VWPFS) zijn experts
op dit vakgebied en geven
hun visie. “Er komen in onze
branche veel mooie ontwikkelingen aan.”
“Door alle initiatieven die er op de markt zijn, zien
klanten vaak door de bomen het bos niet meer,”
vertelt Van de Poppe. “Wij van VWPFS zeggen: breng
het terug naar de basis; de praktische problemen
waar een klant mee worstelt. Hier zijn wij hen mee
van dienst op alle vlakken en niveaus.” De Boer vult
aan: “Wij bieden een compleet pakket aan zodat
bedrijven alles hebben om elektrische auto’s te kunnen
leasen en rijden. Daar zit een laadpas bij, maar
ook een laadpunt, onderhoud en zelfs een vakantieauto die op reguliere, fossiele brandstof rijdt. Bij ons
worden klanten volledig ontzorgd. Dat is de strekking
van het verhaal: leg je vraagstuk bij ons neer, om
welke auto gaat het, wat is de woon-werkafstand
en vervolgens leggen wij een aantal keuzes voor.

Dit geldt natuurlijk zowel voor personen- als voor
bedrijfsauto’s.”

Maatwerkoplossingen
Van de Poppe: “Als dienstverlener zien wij elektrisch vervoer als onderdeel van de mogelijke mobiliteitsvormen.
Een werkgever zegt bijvoorbeeld: ik wil mijn medewerkers
een mobiliteitsbudget geven. Dat kan, maar wat wil je
precies? Wil je een groen imago uitdragen en elektrisch
rijden stimuleren? Daar ondersteunen wij in. Kijk, in feite
leveren wij alles; van een elektrische fiets of scooter tot
aan een auto en zelfs een OV-kaart. Daarnaast leg je bij

ons het gehele facturatiegedeelte neer. Ondernemers
krijgen graag een controleerbare factuur die ze kunnen
inlezen in het eigen bestaande systeem. Dat kan, want
concreet bieden wij die maatwerkoplossingen. Stel:
bedrijf X is gevestigd in plaats Y en de gemeente stelt
de eis dat er een mobiliteitsplan moet komen waarbij
een bepaald percentage van het ‘bewegend personeel’
met de trein of met de fiets komt. Hoe ga je dat als
werkgever (financieel) inrichten? Hoe maak je het
interessant voor je medewerkers en hoe faciliteer je
dat? Wij hebben de kennis in huis om juist die ondersteuning te bieden.”
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LADEN EN INFRASTRUCTUUR

‘Elektrisch
rijden is écht
een technische
innovatie’
Niels Nobel is Productmanager elektrisch
vervoer bij PitPoint, leverancier van schone
brandstoffen. Nobel is tevens specialist
op het gebied van elektrisch rijden. Voor
hem de hamvraag: waar staan we qua
elektrisch rijden nu en waar gaan we
uiteindelijk heen?

WAT IS PITPOINT?
PitPoint is een internationale leverancier van
schone brandstoffen met als doel schadelijke
emissies te voorkomen. PitPoint ontwerpt, bouwt,
financiert, exploiteert en onderhoudt openbare
en privé tankstations voor LNG, CNG, Groengas,
waterstof, en elektrische laadpunten, voor bedrijven en overheden.

Nederland telt ongeveer 8,4 miljoen personenauto’s. De
overheid ziet die het liefst allemaal elektrisch. Afhankelijk
van de snelheid van elektrificatie van dit immense
wagenpark, zal er ook een hele stroom laadpalen nodig
zijn voor verschillende typen gebruikers. Onder meer met
dit soort vraagstukken – en de juiste oplossingen –
houdt Niels Nobel zich dagelijks bezig. “Waar staan we
nu als we kijken naar ons elektrische wagenpark? Op dit
moment rijden er zo’n 133.000 EV’s rond in Nederland en
dit aantal neemt maandelijks toe met 1.000-2.000 stuks.
En die groei versnelt.”

Technische innovatie
Nobel vervolgt: “De maandelijkse groei van het aantal
voertuigen is 2,5 keer zo hoog als vorig jaar. Als deze
trend zo doorzet, dan gaat het echt heel hard. Ik ben
zeer optimistisch en ik zie dan ook geen reden om aan
te nemen dat de trend zich niet voortzet. Over welke
trends heb ik het dan? Kijk naar de batterijen, die
worden alleen maar goedkoper en daarmee ook de
voertuigen. Daar komt bij dat iedereen die elektrisch rijdt
zegt dat de auto veel fijner rijdt dan wat ze gewend zijn.
Je voelt dat elektrisch rijden écht een technische innovatie is. Dan de range, een ontzettend belangrijk element.
Automobilisten zijn gewend dat ze 1.000 km kunnen rijden op een tank. Ook al rijden ze gemiddeld maar 40
km per dag. Blijkbaar vinden mensen het dus belangrijk
het gevoel te hebben dat ze ver zouden kunnen komen.
Daar moet je beslist aan appelleren en dat doen autofabrikanten dus ook. De ranges worden steeds ruimer,
ook in de lagere segmenten. Momenteel kun je in
Nederland spreken van ongeveer één auto op één laadpaal. Met de capaciteitsgroei van batterijen hoeft men
minder vaak te laden en kunnen we straks af met één
laadpunt voor vier of zelfs zés voertuigen.”

Koploper aantal laadpalen
Feit is dat het (snel)laadnetwerk in Nederland ijzersterk
is. We zijn zelfs koploper in Europa. “We hebben meer
laadpalen dan Duitsland of Frankrijk,” vervolgt Nobel.
“Ook de ratio laadpaal/voertuig is erg goed. Je hoeft
hier niet bang te zijn dat je ergens stil komt te staan.

Vaak biedt een leasemaatschappij bij een leaseauto de
laadpaal aan als accessoire, de optieprijs wordt dan verrekend in de leaseprijs. Overall is de dekking goed, maar
in sommige gemeenten of regio’s kan de dekking wel
beter. Weet dat maar liefst 70% van de Nederlanders
geen eigen oprit heeft en dus afhankelijk is van een
laadpaal in de straat – de verantwoordelijkheid van de
gemeente – of een laadpaal op het werk.”

Slim laden
“Als we naar de (nabije) toekomst kijken dan gaan we
steeds meer ‘slim laden’. In de meeste gevallen gaat
het nu zo: je plugt de EV in en het opladen begint direct.
Net als je telefoon aan de lader. Maar, de behoefte
van de EV-rijder hoeft niet per se zo te zijn. Je kunt vaak
prima thuiskomen en pas de volgende ochtend weg
hoeven. Dan zou ’s avonds of ’s nachts laden ook prima
zijn. Op deze manier wordt het elektriciteitsnetwerk
minder zwaar belast en is er vaak een gunstiger (groen)
tarief. Vanwege netcongestie – het ‘dichtslibben’ van het
elektriciteitsnet – is een paar uur uitstel al voldoende.
Hier is wat slimmigheid voor nodig, maar dat is vaak
wel mogelijk. Een algoritme achter de laadpaal kijkt
naar de omstandigheden en de techniek weet vervolgens wanneer het meest ideale moment is om de
EV volledig op te laden.”
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OVERZICHT VAN PON-MODELLEN

Elektrisch
rijden,
nu en later
De Volkswagen Groep heeft met
‘Vision 2025’ een duidelijke visie
neergezet op het gebied van mobiliteit.
Elektrische aandrijving is een van de
centrale pijlers. Concreet: in 2025
zijn er meer dan dertig (!) volledig
elektrische auto’s beschikbaar van
de diverse merken. Een overzicht van
wat er is en wat er nog komen gaat.
Met de actieradius, een heikel punt
bij 100% elektrische auto’s, komt
het helemaal goed.

FACTS & FIGURES

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-up!

Volkswagen e-load up!

Volkswagen e-Crafter

• Actieradius tot 230 km
• Bijtelling van 4%

• Actieradius tot 133 km
• Bijtelling van 4%

• Actieradius tot 133 km
• Bijtelling van 4%
• Laadruimte met volume
van 990 liter
• Laadvermogen van 361 kg

• Actieradius tot 173 km
• Met snellader in 45
minuten 80% opgeladen
• Laadvolume van 10,7 m3
• Laadgewicht tussen de
1.000-1.750 kg

WORDT VERWACHT

Volkswagen ID. NEO

Volkswagen ID. BUZZ

Volkswagen ID. CROZZ

Volkswagen ID. VIZZION

• In productie vanaf 2020
• Volledig autonoom rijden
vanaf 2025

• In productie vanaf 2022
• Volledig autonoom rijden
vanaf 2025

• In productie vanaf 2022
• Volledig autonoom rijden
vanaf 2025

• Volledig autonoom rijden
vanaf 2025

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

ŠKODA VISION E

E-SEAT’s

• Levering vanaf begin 2019

• Levering in 2019

• Concept

• Vanaf 2020
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DE PRAKTIJK

‘Ik ga nooit meer
terug naar een
brandstofauto’
De afgelopen jaren heeft Mathijs Vreeman
links en rechts al wel wat ‘geproefd’ van
elektrisch rijden, maar sinds anderhalf jaar is
hij volledig om. Met dank aan zijn eerste 100%
elektrische auto, de Volkswagen e-Golf.

Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Mathijs Vreeman en ik ben eigenaar
van Lightbase, een bureau voor mobiele apps en
webapplicaties.”

Welke auto rijd je?
“Een sneeuwwitte Volkswagen e-Golf. Je kunt wel
stellen dat ik een ambassadeur ben voor de e-Golf,
de auto bevalt me namelijk uitstekend.”

Hoe kwam je bij deze auto?
“Er liep een campagne van Stichting Natuur & Milieu,
‘Testrijders’ genaamd. Ze zochten mensen in een aantal
steden, waaronder Utrecht waar ik werk. In dat kader
kon ik tegen een iets gereduceerd tarief een e-Golf
leasen. Het idee erachter was en is het stimuleren van
elektrisch rijden, daarom deel ik de auto met onder
meer mijn kantoorgenoten. Ik vind het erg belangrijk
dat een auto er mooi uitziet. Ook daardoor kon ik
de beslissing om voor de e-Golf te gaan gemakkelijk
nemen. Sterker nog, mensen zijn vaak verbaasd als ik
zeg dat de auto volledig elektrisch is. Omdat hij er zo
als een echte Golf uitziet.”

Had je al ervaringen met een volledig
elektrische auto?
“Dit is de eerste eigen elektrische auto, maar ik houd
alle modellen al enkele jaren met veel aandacht en
interesse in de gaten. Ik heb dan ook al met meerdere
elektrische modellen gereden en wist dat ik er zelf ook
ooit eentje wilde. Dat werd dus deze Volkswagen e-Golf.
Vijf jaar geleden had ik mijn eerste volledig elektrische
auto-ervaring met een ander automerk. De batterijen
waren in die tijd nog niet zo goed als nu en dus ben ik
er ’s nachts mee gestrand op weg naar Schiphol. Dat
gebeurt mij vandaag de dag echt niet meer.”

Wat zijn zo je ervaringen met de e-Golf?
“Ook al haalt mijn e-Golf tweemaal de actieradius van
toen, de batterijcapaciteit blijft de zwakste schakel bij
een volledig elektrische auto. Ik haal zo’n 220 kilometer

op een lading en dat is in de meeste gevallen gewoon
toereikend. Op en neer naar Schiphol is geen enkel probleem, alleen als ik vrienden in Groningen wil bezoeken
dan moet ik bijladen. Maar goed, dat is privé en dus
eigen tijd. In de realiteit komt het bij 1 op de 40 ritten
voor, dus dat is te verwaarlozen.”

Wat bevalt je het beste aan de auto?
“Ik vind de e-Golf een heerlijke auto om als dagelijks
vervoersmiddel te rijden. Het voelt bovendien goed om
ermee te rijden in plaats van in een dieselauto. Je trekt
snel op bij een verkeerslicht, dat is erg prettig. Daarbij
komt dat ik het een heel mooie en goed afgewerkte
auto vind. Het voelt alsof ik terug ga in de tijd als ik af
en toe weer in een ‘conventionele’ auto stap. Het is een
vreemde gewaarwording een motor te horen en voelen
trillen en om toeren te maken om koppel te krijgen.
Dat ben ik totaal niet meer gewend. Ik zal nooit meer
teruggaan naar een brandstofauto. In die anderhalf
jaar ben ik behoorlijk verslingerd geraakt aan elektrisch
rijden en dat de batterijen alleen maar beter en krachtiger worden is een mooie ontwikkeling.”

Tot slot, hoe laad jij de e-Golf?
“Aan huis heb ik een laadpunt en dat was voor mij
ook wel een must. Ik werk in het centrum van Utrecht
en de meeste palen zijn daar doorgaans bezet, dus ik
moét wel thuis laden. Het geeft een goed gevoel om
’s ochtends in te stappen in de wetenschap dat de
‘tank’ tot aan de rand gevuld is.”
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AFSLUITING

Pon Business Mobility:
overzicht van mobiliteitsoplossingen
Dat de mobiliteitsbehoefte van ondernemingen en werknemers verandert is niets nieuws. Zo zijn leaseauto’s bijvoorbeeld niet langer de meest voor de hand liggende
keuze. Anno 2019 draait het om maatwerkoplossingen
én flexibiliteit. Daarom zet Pon Business Mobility
samen met onder andere Greenwheels, MIND Mobility,
Next Urban Mobility, Gazelle en Shuttel in op verbreding
en verdieping van de mobiliteitsbehoefte. Zo helpen
we grote ondernemingen om slim gebruik te maken
van de vele mogelijkheden die er zijn.

 inancial Services tot de top 3 van grootste lease
F
maatschappijen van Nederland.

Greenwheels
De auto is niet langer een statussymbool en zeker voor
consumenten in stedelijke gebieden is het bezit van een
auto minder aantrekkelijk. Denk hierbij aan hoge kosten
en de groeiende parkeerdruk. In samenwerking met onder
andere Greenwheels helpt Pon Business Mobility bedrijven
om slimmer gebruik te maken van de beschikbare modaliteiten en zo flexibele en schonere mobiliteit realiseren.

Next Urban Mobility
De leefbaarheid in veel steden staat onder druk. Een
stijgend aantal inwoners reist dagelijks de stad in en
uit met directe gevolgen voor de bereikbaarheid, ruimtebeslag en luchtkwaliteit in de stad. Next Urban Mobility
ontwerpt en implementeert slimme mobiliteitsoplossingen
(hubs) voor de steden van morgen.

MIND Mobility
De weg naar slimme mobiliteit wordt toegankelijk via
MIND. Via mobiele applicaties en portals worden onder
meer voertuiggegevens en rijgedrag real time inzichtelijk
gemaakt voor berijders, fleetowners, leasemaatschappijen en dealers.

VWPFS
Volkswagen Pon Financial Services is een joint venture
tussen Pon Holdings B.V. en Volkswagen Financial
Services AG. Als landelijke leasemaatschappij met een
centrale fleetafdeling voor large key accounts en een
eigen remarketingcenter, behoort Volkswagen Pon

Shuttel
Shuttel helpt organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren
van hun mobiliteitsbeleid. Werknemers vragen steeds vaker
om maatwerkoplossingen voor de invulling van hun mobiliteitsbehoeften. Shuttel adviseert en begeleidt werkgevers
in de transitie van traditionele naar moderne, flexibele
en multimodale mobiliteitsoplossingen. Is het mobiliteitsbeleid eenmaal vormgegeven dan kan Shuttel ontzorgen
door de implementatie en operationele uitvoering uit
handen te nemen.

Fietsen
Met een sterk merkportfolio van onder andere Gazelle,
Union, Kalkhoff en Cervélo helpt Pon Business Mobility
klanten steeds vaker aan mobiliteitsoplossingen waar de
leasefiets ook deel van uitmaakt. Thema’s als duurzaamheid, gezondheid en verstedelijking zorgen voor een
toenemende vraag naar nieuwe mobiliteitsoplossingen
waarbij de (elektrische) fiets een steeds grotere rol gaat
spelen. Ook de overheid gaat dit flink stimuleren.

ModiForce
Modificatie van personenwagens en bedrijfswagens
tot in de perfectie, elke dag een stapje beter dan de
vorige, dat is waar ModiForce voor gaat. Voor de inrichting, systeemintegratie en bestickering van voertuigen
beschikt ModiForce over een ruime, moderne hal. En
in de innovation room denkt ModiForce na over de
mobiliteitsvraagstukken van de toekomst.

Personenauto's
Naast alle innovatieve mobiliteitsoplossingen die Pon
Business Mobility biedt, zijn er natuurlijk ook nog de
traditionele automerken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA
en Volkswagen Bedrijfswagens.
Ons gevarieerde aanbod van merken en modellen
biedt volop keus in alle marktsegmenten. Van compacte
hatchbacks en praktische gezinsauto’s tot exclusieve
sportwagens, luxueuze limousines en robuuste bedrijfswagens.

Bedrijfsauto’s
Pon Business Mobility staat ook voor MAN Truck & Bus
en Volkswagen Bedrijfswagens. Betrouwbare partners
voor alle dagelijkse werkzaamheden, daar gaat het om
bij bedrijfsauto’s. Daarbij is maatwerk heel belangrijk.
Want elke bedrijfstak vraagt om ander, aangepast
bedrijfsvervoer. Dat bieden wij allemaal, dankzij
Volkswagen Bedrijfswagens in verschillende formaten
met de Caddy, Transporter en Crafter. En de MAN TGE:
een nieuwe familie bedrijfswagens van de gerenommeerde fabrikant MAN.

POWERED BY

MOVING TOWARDS SMARTER MOBILITY
BUSINESSMOBILITY.NL

De inhoud van dit document is informatief, de voorbeelden zijn illustratief. Er kunnen geen rechten
aan ontleend worden. Deze informatie is gebaseerd op de stand van zaken op 8 januari 2019.
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