Terberg Leasing levert poolvoertuigen met WeGo oplossing
AMSTERDAM, 25.10.2016 - Deze maand is de eerste ‘deelauto’ door leasemaatschappij
Terberg Leasing geleverd aan Mansveld. Het voertuig is uitgerust met het Mobility
Management van WeGo dat het wagenpark optimaliseert, waardoor op innovatieve wijze
de diensten van Terberg Leasing worden aangevuld.
Met behulp van het Mobility Management van WeGo levert Terberg Leasing vanaf heden de
mogelijkheid aan haar klanten om het wagenpark efficiënter en flexibel in te zetten. WeGo
maakt een voertuig voor meerdere gebruikers toegankelijk. Dat houdt in dat meer medewerkers
toegang hebben tot mobiliteit en de voertuigen minder onnodig stilstaan. Daarnaast kan het
gebruik van privévoertuigen voor zakelijke ritten en de daaropvolgende declaraties terug
gedrongen worden. Sander Voolstra, Accountmanager van Terberg Leasing staat volledig
achter het samenwerkingsverband: ‘’Door een goede samenwerking tussen Terberg en WeGo
wordt er een nieuw product aangeboden, waarmee onze klanten de inzet van hun wagenpark
kunnen optimaliseren en kosten besparen.”
Het systeem van WeGo kenmerkt zich door de app waarmee medewerkers gemakkelijk een
auto kunnen reserveren en openen. Het gehele proces is geautomatiseerd, waardoor
medewerkers minder tijd kwijt zijn aan het reserveren van het poolvoertuig en het invoeren van
declaraties. Ten slotte is alle moeite rond de sleuteloverdracht en de bijbehorende administratie
verleden tijd voor de gebruikers van de deelauto’s van Terberg Leasing. ‘’Het aanbieden van
een deelauto draagt bij aan het onderscheidend vermogen voor leasemaatschappijen binnen
een markt die al te lang heeft stil gestaan ‘’ aldus Toy Hertogh, Algemeen Directeur van WeGo.
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Over WeGo
Together we share
WeGo is een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in autodelen. WeGo levert de innovatieve
techniek die het efficiënter inzetten van voertuigen mogelijk maakt door hetzelfde voertuig voor
meerdere berijders toegankelijk te maken. WeGo werkt samen met robuuste partners, zoals
Louwman en ARS Traffic & Transport Technology. Enkele klanten waarbij het Mobility
Management in gebruik wordt genomen voor het zakelijke wagenpark zijn Gemeente
Amsterdam en Meeùs. Daarnaast levert WeGo een autodeelplatform aan bedrijven als Watt
Car, leasemaatschappijen en innovatieve projecten zoals We Drive Solar. Het kantoor is
gevestigd in B.Amsterdam, het grootste startup ecosysteem van Europa.

Over Terberg Leasing
Terberg leasing. Mobiliteit voor ondernemers
Ondernemers moeten voor 100% kunnen vertrouwen op hun wagenpark. Stilstand is geen
optie. Terberg Leasing snapt dat, want wij zijn zelf ondernemer in hart en nieren. Al ruim 45 jaar
helpen we bedrijven in beweging te blijven met passende en kostenbesparende
mobiliteitsoplossingen, zoals zakelijk lease, wagenparkbeheer en turnkey oplossingen. We
doen ons werk met bevlogenheid en passie. Dat geldt voor onze dienstverlening en voor de
ontwikkeling van nieuwe producten voor het beheer van het wagenpark die leiden tot meer
kostenbesparing, productiviteit, inzicht, flexibiliteit en duurzaamheid. Zo helpen wij onze klanten
hun wagenpark efficiënt te benutten. Altijd verder!

