
Charting a course together

There is more than one road that leads to tomorrow.  
No two situations are alike and no two organisations are the 

same. Travellers in urban regions have different mobility 
needs than those in more rural areas, where there is 

typically less congestion and a leased vehicle is often a 
necessity. Fleet Support will work with you to design and 

implement a customised integral scenario.  
What challenge is driving you? 

Get your business moving

If you’re wondering how to make your organisation’s 
mobility a future-proof key to its success, an introduction  

is easy to arrange. 

Simply give us a call on  

+31(0)26 - 35 37 600 
or email us at info@fleetsupport.nl.

              Fleet Support 

 manages 55,000 vehicles, mobility passes, 
shared vehicles and e-bikes. 

 works with 75 experts each and every day to 
achieve the sustainable mobility of tomorrow.

 has been an independent market leader in 
fleet management for over 25 years.

 is part of Mobinck, the Smart Mobility division 
of AutoBinck Group.
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Fleet Support
Moving You

Elk verhaal heeft een begin. Het verhaal van Fleet Support 
begint al 30 jaar geleden met de drive om  

mensen in beweging te brengen, op weg naar  
de mobiliteit van morgen.  

Onze missie, Moving You, stuurt daarbij onze manier van 
denken en doen. We willen koploper zijn door de vele 

nieuwe mogelijkheden in mobiliteit te onderzoeken en 
voor iedereen toegankelijk te maken. 

Op weg naar nieuwe mobiliteit

We kijken kritisch naar de veranderende mobiliteitsbehoefte  
in de hele samenleving. Onze oplossingen laten we op die behoefte 

aansluiten, van professioneel wagenparkbeheer tot de nieuwste 
mobiliteitsdiensten. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie.  

En met als belangrijkste doelen kennis, inzicht, efficiency, besparingen 
en gemak voor onze opdrachtgevers. 

 

Richting een betere wereld

Moving You betekent ook dat we mensen aan het denken willen 
zetten. En om mobiliteit schoner, groener en gezonder te maken. We 

houden er van om mensen te inspireren met innovatieve oplossingen, 
maar ook met verrassende besparingen. Zo bewegen we samen weer 

een stukje verder in de richting van een duurzame samenleving. 
 

De nieuwe werkelijkheid

De leaseauto krijgt concurrentie. De redenen zijn legio, zoals files, 
steeds slechter bereikbare bestemmingen en torenhoge 

parkeerkosten. Een toenemend animo om duurzamer te reizen speelt 
ook een rol. Nieuwe mobiliteit, ook wel smart mobility genoemd, dient 

zich aan. Zoals de elektrische deelauto, het OV, allerlei nieuwe 
taxidiensten en de e-bike. Allemaal naar keuze en gemakkelijk 

beschikbaar, veelal in een deel- en/of abonnementsvorm. 

Wagenpark beheren  
wordt mobiliteit regisseren

Integraal mobiliteitsmanagement is de toekomst.  
Daarmee bedoelen we niet alleen het wagenpark (duurzaam)  

beheren, maar ook alle andere vormen van (zakelijke) mobiliteit.  
Vaak zelfs in combinatie met het faciliteren van privé-gebruik,  

zonder tussenkomst van de werkgever. Dat betekent kansen, maar ook 
investeringen. Als uw regisseur in mobiliteit verbinden we de kostenfactor met 
aantrekkelijk werkgeverschap, efficiency en gemak. Onze experts steken hun 

strategische kennis, inzicht en slagkracht in finance, HR, inkoop en operationeel 
beheer. Zo werkt u succesvol samen met de marktleider in zakelijke mobiliteit.
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Samen de route uitstippelen

Er zijn meerdere wegen die naar morgen leiden.  
Geen situatie is gelijk, geen organisatie hetzelfde.  

De Randstad vraagt andere mobiliteit dan de regio, waar de 
drukte meestal minder en de leaseauto vaak onmisbaar is. 

Fleet Support kan samen met u een op maat gesneden, 
integraal scenario inrichten en uitrollen. 

Welke uitdaging beweegt ú? 

Zo komt ú in beweging

Benieuwd hoe de mobiliteit van uw organisatie een 
toekomstbestendige succesfactor wordt? 

Een eerste kennismaking start met een telefoontje naar 

+31(0)26 - 35 37 600 

of stuur uw e-mail naar info@fleetsupport.nl.

              Fleet Support 

 beheert 55.000 voertuigen, mobiliteitspassen,  
deelauto’s en e-bikes. 

 werkt dagelijks met 75 experts aan de  
duurzame mobiliteit van morgen.

 is ruim 25 jaar onafhankelijk marktleider  
in wagenparkbeheer.

 is onderdeel van de Smart Mobility divisie  
van AutoBinck Group

Wagenparkbeheer I Smart Mobility I Consultancy  
Outsourcing I Interim I Support I Training
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