Wij helpen u graag op weg!
Uw bedrijf is toe aan één of meerdere nieuwe auto’s. Echter twijfelt u of u, zeker in deze
economische tijd, een dergelijke investering wel wilt en kunt doen. Met de aankoop van een auto
zijn tenslotte flinke bedragen gemoeid. Bedragen die u liever in uw bedrijf investeert. Leasen of
korte termijn huren biedt hiervoor een oplossing.
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Kiest u voor leasen, dan hoeft u geen investeringen te doen. U weet precies wat u per maand kwijt
bent aan uw mobiliteit, brandstofkosten buiten beschouwing gelaten. Bovendien hoeft u zich
nergens meer zorgen over te maken. Bij Content Car Lease wordt vanaf de uitlevering van de auto,
het onderhoud, hulp bij pech en schades, alles voor u geregeld!
De medewerkers van Content Car Lease merken dat leasen steeds populairder wordt. “Zeker flexibel
leasen is op dit moment erg actueel”, vertelt Manager Lease Ben van Hornsveld. “We merken dat de
markt behoefte heeft aan korte contracten en aan flexibele constructies. Bedrijven nemen steeds
vaker personeel aan voor korte periodes. Daar passen geen langdurig leasecontracten bij. Want dan
hebben de bedrijven straks wel auto’s, maar misschien geen bestuurders meer.”
Om invulling te geven aan de wensen van de klant, biedt Content Car Lease nu korte termijn verhuur
(short lease), waarbij bedrijven voor kortere termijnen een leasecontract kunnen afsluiten. “Van één
tot twaalf maanden en van één tot honderd auto’s, de contracten worden naar wens van de klant
ingevuld. Alle constructies zijn mogelijk, tegen een hele scherpe prijs.”
Mede door de uitbreiding richting korte termijn verhuur, groeit het portfolio van Content Car Lease
snel. Daarom is het leaseteam kort geleden uitgebreid met twee nieuwe krachten. Ben blijft
verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande klantrelaties, terwijl nieuw teamlid Robine
van Gerwen zich richt op nieuwe klantcontacten. Mark Driessen, zoon van eigenaar Herman
Driessen, is verantwoordelijk voor de binnendienst. “We hebben alle drie heel veel passie voor dit
bedrijf, het vak en onze klant”, vertelt Robine. “Doordat we nu in teamverband werken, kunnen we
onze klant nog beter van dienst zijn, zonder het persoonlijke contact uit het oog te verliezen.”
Aangenaam autorijden, dat is het credo van Content Car Lease. Het bedrijf doet er alles aan om dit
mogelijk te maken. Om het persoonlijke contact met de klant te waarborgen, worden auto’s
bijvoorbeeld altijd zelf uitgeleverd. Doordat het bedrijf over een eigen onderhoud- en
reparatiewerkplaats beschikt, kunnen klanten in hun totaliteit worden ontzorgd. “Maar hierdoor
kunnen ook wij onze services garanderen”, aldus Mark. “Bovendien zien we op deze momenten de
klant en de auto weer, dat is ook heel prettig.” Ben: “Het leasecontract afsluiten is één ding, maar
een contract goed laten verlopen, is een tweede. Goed wagenparkbeheer en nauw contact met de
klant is hierbij een must. De contracten zijn helder en fair, zonder rare kleine lettertjes. Met het
tekenen van het leasecontract begint het feestje pas, zeg ik altijd. En dat feestje kan een maand tot
vijf jaar duren, afhankelijk van de overeenkomst die wordt afgesloten. Gedurende het contract
bieden wij maximale kwaliteit en service, tegen de scherpste prijs.”

