Love me tender

Haal maximale resultaten uit internationaal fleet management

Tenders en procurement
voor internationale autoleasing

Een internationale leasepartner selecteren is niet altijd even eenvoudig. Alleen al de grote
verschillen tussen lokale aanbieders en de snel veranderende mobiliteit vragen om een
gedegen methode om dit traject succesvol aan te vliegen. Vanuit onze wereld aan ervaring
met tenders en aanbestedingen in de internationale leasemarkt geven we u in deze
whitepaper richtlijnen om de juiste keuzes te maken en scherp te kunnen onderhandelen.
Autohuur of eigen wagenparken, in sommige landen gebruikelijker dan leasen, laten we
buiten beschouwing.

Update allereerst uw mobiliteitsbeleid
Kies niet te snel voor een internationale
tender. Vaak wordt de keuze voor lease niet
gebaseerd op een onderbouwd mobiliteits
beleid, dat goed is afgestemd op de bedrijfs
doelen. De aanleiding is vaak ad hoc,
bijvoorbeeld omdat ergens een mantelcontract
afloopt of omdat kostenbesparing een
strategisch doel is. Maar waarom zou u een
tender voor autoleasing starten, als uw
bedrijf bijvoorbeeld met het oog op duur
zame mobiliteit voor de fiets of het ov kiest?
Beter is het om eerst uw beleid te updaten
en daar vervolgens de best passende
vervoersoptie(s) bij te kiezen en in te kopen.
Steeds vaker gaat het hierbij om het bieden
van flexibiliteit, keuzemogelijkheden, voor uw
werknemers. Vandaag de auto, morgen OV
en volgende week een e-bike.

Bepaal de strategische uitgangspunten
voor de samenwerking
Is er een weloverwogen besluit genomen
voor autoleasing? Dan is het zaak om eerst
een aantal belangrijke beslissingen te nemen
en strategische doelen te stellen. Vraag u af
wat u precies met de tender wilt bereiken.
Gaat u voor de laagste kosten of aantrekkelijk
werkgeverschap, volledige transparantie,
minimale interne inspanningen, de beste
geografische dekking of een wereldwijd
partnerschap? In de praktijk is het vaak een
combinatie hiervan, stel dan een prioriteits
volgorde vast. Veel vormen van volledig
operationele lease omvatten uiteenlopende
(objectgerelateerde) servicemogelijkheden.
Er zijn ook aanvullende, wagenpark- of
mobiliteit gerelateerde services beschikbaar.
Bepaal per land welke dienst u nodig heeft
die aan uw bedrijfsdoelen bij dragen.
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Maak keuzes, zoals:
• Online tooling gebruiken voor de tender?
• Single-, dual- of multi-vendor?

• W
 elk leasevorm past het beste? Volledige
operationele lease? Open of gesloten
calculatie? Alles inclusief of ‘unbundling’?

• Z
 elf de objecten financieren of
onderbrengen bij de leasemaatschappij?

• H
 oe zet je het prijsniveau af tegen het
serviceniveau in de offerte?

• H
 oe lang wil ik me aan mijn nieuwe
leverancier binden?

Transparantie
Vooraf zo duidelijk mogelijk zijn bespaart u veel
onderhandelingstijd. Waardeert u transparantie
van de deelnemers aan de tender? Dan is het
goed om zelf ook transparant te zijn.
Bepaal het potentieel voor de lease
maatschappij en de actuele Total Cost
of Ownership (TCO)
Zorg dat u een compleet overzicht hebt van
uw huidige internationale wagenpark.
Verzamel zoveel mogelijk informatie. Dat is
de enige manier om uw huidige TCO scherp
te krijgen en later vast te stellen of de tender
een besparing oplevert. Bij lease
maatschappijen draait alles om cijfers.
Daarom willen ze graag weten hoeveel
leasecontracten ze u kunnen aanbieden.
Dat geldt voor de looptijd van het contract,
op basis van de vervanging van uw
bestaande wagenpark en de verwachte groei.

Maak daarom als het kan een overzicht van
het aantal aflopende leasecontracten per land
per jaar. Voeg ook informatie toe over de
verwachte groei of krimp van het wagenpark.
Bereid de Request for Quotation voor
Dit is het meeste werk aan de voorbereiding
van de tender. Vraag de aan de deelnemende
leasemaatschappijen om de contactgegevens
van minstens twee andere, vergelijkbare
internationale ondernemingen. Noem deze
referenties ook met naam en toenaam.
U kunt uw wensen het beste per service
apart omschrijven, want niet elke service is
in elk land beschikbaar. Op deze manier
kunnen per land de beschikbare services
in de tender worden meegenomen.
Gebruik voor de volledigheid bij voorkeur
de standaard in de Nederlandse leasemarkt.
Na die van Engeland is de Nederlandse
leasemarkt namelijk het meest ontwikkeld.
In sommige gevallen zal dat betekenen dat
niet alle diensten zoals we die in Nederland
gewend zijn mogelijk zijn.
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Diensten

Geef een volledige beschrijving van alle services die u wilt uitbesteden. Eén internationale
contactpersoon, verantwoordelijk voor het totale wagenpark, werkt meestal het beste. Zo
kunt u de ontwikkeling van kostenveroorzakers op internationale schaal niet alleen efficiënt
bespreken, maar ook proberen om die te beïnvloeden. Op lokaal niveau is, afhankelijk van de
omvang van het wagenpark, een accountteam of een individuele contactpersoon per land de
beste oplossing. Meestal zijn dat native speakers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse
operationele taken en bekend zijn met de lokale fiscaliteit, wet en regelgeving.

Contactpersonen

Informatiestromen

Beschrijf op welke manier de contact
personen bij de tender en de uitvoering van
uw beleid betrokken zijn. Houd er rekening
mee dat u autoleasing en wagenparkbeheer
volledig kunt uitbesteden, tot aan het punt
waarop u alleen nog de facturen betaalt en
beslist wie er voor een leaseauto in
aanmerking komt.

Omschrijf ook hoe uw onderneming
geïnformeerd wil worden over de informatie
stromen tussen de verschillende afdelingen.
Denk bijvoorbeeld aan input voor de lokale
salarisafdeling ende financiële afdeling tot en
met de informatie die met uw werknemers
wordt gedeeld. De meeste bedrijven kiezen
voor wereldwijde dan wel Europese
rapportage. Dit hangt natuurlijk af van de
geografische dekking van de geselecteerde
leasemaatschappijen in combinatie met de
geografische dekking van uw wagenpark.
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Adviezen over de prijscomponenten

De uiteindelijke prijscomponenten zijn van uiteenlopende factoren afhankelijk. Om hier zoveel
mogelijk sturing aan te kunnen geven, lopen we een aantal punten met u door om rekening
mee te houden. Door vooraf al weloverwogen besluiten te nemen houdt u maximale controle
over het traject richting de definitieve offerte. Zorg allereerst voor een lijst met diensten per
land die standaard onderdeel uitmaken van de beheervergoeding. Zo kunt u later een heldere
vergelijking maken. Bepaal ook hoe u de objecten gefinancierd wilt hebben. Onderhandel
voor een openbaar rentetarief zoals IRS met een vaste opslag voor de controledoeleinden.

Besluiten over brandstof,
onderhoud banden*
Bepaal of u de brandstof separaat of via de
leasemaatschappij wilt betrekken. Op deze
manier kunt u de vereiste diensten en
afhandeling voor het aanvragen en blokkeren
van tankpassen bepalen. Laat de lease
maatschappij voor onderhoud, reparatie en
banden zelf de meest economische aanpak
kiezen. Bijvoorbeeld de manier van auto’s
ophalen en afleveren door dealers en tijdig
onderhoud van de leaseauto’s. Zijn winter
banden gebruikelijk in een land? Bepaal de
gewenste dienstverlening zoals een inbegrepen
tarief, het aantal banden, welke velgen en de
behandeling en opslag van zomerbanden.
Wat zijn uw wensen voor vervangende
auto’s?

Dit hangt mede af van het bedrijfsbeleid,
de gekozen klasse en het niveau van
dienstverlening, en voorkomt overbodige
inzet van vervangende auto’s.
Vooraf nadenken over verzekeringen
en schadebeheer
De ene onderneming brengt verzekeringen
en schadebeheer bij de leasemaatschappij
onder, andere bedrijven doen dit elders.
Communiceer zo specifiek mogelijk welke
verzekeringen u wilt afsluiten of al ergens
anders hebt lopen. Dat geldt ook voor de
hoogte van de franchise (eigen risico).
Geef de schadegegevens door om de beste
aanbiedingen te krijgen. Onderhandel altijd
over schadebeheer (en met name de
bonussen welke leasemaatschappijen
op schadereparatie krijgen).

Maak vooraf al duidelijk of u een reservering
voor een vervangende auto in de leaseprijs
wilt laten meenemen. Het beste is om zo
specifiek mogelijk te zijn over uw wensen
voor het gebruik van vervangende
voertuigen.

* Niet alle services zijn in elk land beschikbaar. Daarom kunt u soms beter kiezen voor
Best Value Procurement. Laat daarbij de leasemaatschappijen aangeven hoe ze hun
services in een bepaald landvorm geven
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Vraag een transparante procesbeschrijving*
Laat de leasemaatschappijen hun processen
voor offertes, bestellen en levering helder
omschrijven. Stel uw eisen op voor de tooling
en de ondersteuning bij de configuratie van
de auto’s en hoe het leasebedrijf aflopende
leasecontracten soepel afstemt op nieuwe
overeenkomsten.
Maak al keuzes over contractbeheer
en herinzet*
Als het om contractbeheer gaat, onderhandel
dan altijd over een nauwkeurige matrix voor
hercalculatie. Zo bent u zeker van een volledig
transparant en voorspelbaar leasecontract.
Inventariseer ook welke mogelijkheden er zijn
voor de herinzet van voertuigen. Bijvoorbeeld
inname, opslag, revisie, toewijzing, transport
en uitgifte van poolauto’s.

Prijzen en invulling huurauto en
pechservice*
Is een huurauto nodig? Informeer naar de
actuele huurprijzen per landen per inzetduur
(dag, week, maand en 3+ maanden). Maak
voor voorloopauto’s een scherpere afspraak.
Bepaal hoe u pechhulp per land en regio wilt
invullen. Er zijn namelijk uiteenlopende
mogelijkheden in dekking en services.
Informeer eerst naar prijsafspraken
Geef aan of er prijsafspraken van toepassing
zijn met fabrikanten/importeurs en/of
dealers. Laat de leasebedrijven eventuele
inkoopkortingen afzonderlijk vermelden,
zodat u altijd een vergelijking kunt maken
met en zonder kortingen.

* Niet alle services zijn in elk land beschikbaar. Daarom kunt u soms beter kiezen voor
Best Value Procurement. Laat daarbij de leasemaatschappijen aangeven hoe ze hun
services in een bepaald landvorm geven
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Andere diensten

Laat extra kosten helder maken

Zorg voor de juiste garanties

Laat de leasemaatschappij een duidelijk
overzicht geven welke extra kosten ze naast
de leasetarieven in rekening brengen. Denk
onder meer aan extra kosten voor beheer,
expertise of bijvoorbeeld de vervanging van
kentekenplaten. Zo kunt u facturen volledig
controleren aan de hand van de gemaakte
prijsafspraken.

Zorg ervoor dat u garanties hebt voor de
diensten en tarieven. Dan kunt u gemakkelijk
volgens het SMART-principe belangrijke
prestatie-indicatoren op serviceniveaus
toevoegen. Zo kunt u de prestaties van de
leasemaatschappij in de loop van de tijd
volgen. Prijzen en prijsontwikkeling kunt u
beste vastleggen in een price level agreement.
Om de ontwikkeling van leaseprijzen te
volgen en borgen kunt u overwegen om bij
een onafhankelijke organisatie zoals Fleet
Support een prijsborgingsinstrument af te
nemen. Het is van groot belang om dit al in
de leasetender op te nemen en vast te leggen
in de overeenkomst met de lease
maatschappij(en).

Welke adviezen heeft u nodig?
Het kan zijn dat uw bedrijf advies nodig heeft.
Bijvoorbeeld over factoren die de kosten
beïnvloeden zoals duurzaamheid, besparingen,
procesoptimalisatie, beleidsoptimalisatie en
alternatief vervoer. Omschrijf dan op welke
manier u de ondersteuning en expertise van
het leasebedrijf graag ziet ingericht.

Bereid ‘tendermandjes’ voor
Gebruik in de offerteaanvraag een
representatief ‘mandje met auto’s (10-100)
per land voor het financiële gedeelte van de
aanbieding. Met dit Excel-overzicht geeft u
een duidelijk beeld van het aantal gereden
kilometers en de gemiddelde looptijd van
vergelijkbare leaseauto’s die uw bedrijf
momenteel in gebruik heeft.

* Niet alle services zijn in elk land beschikbaar. Daarom kunt u soms beter kiezen voor
Best Value Procurement. Laat daarbij de leasemaatschappijen aangeven hoe ze hun
services in een bepaald landvorm geven
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Kies voor volledige transparantie en uitsplitsing
van de investering en de afzonderlijke
leasecomponenten. Houd ook rekening met
mogelijke CO2-limieten per land en zorg
ervoor dat de cataloguswaardeklasse van
elk segment en de specifieke motorisering
duidelijk zijn aangegeven en voldoende zijn
vertegenwoordigd. Op deze manier kunt u de
leasemaatschappij later feedback geven over
de prijs per land, component en klasse.
Nota van inlichtingen
Is uw Request for Quotation gereed? Geef de
deelnemende leasemaatschappijen de tijd
om het document uitvoerig door te nemen.
Doorgaans heeft een leasemaatschappij aan
een week genoeg om deelname aan de
tender te bevestigen. Vaak kunt u eerst nog
inhoudelijke vragen krijgen, daarom is het
raadzaam om een extra week in te plannen
om antwoord te geven op de gestelde
vragen. Gebruik hiervoor de zogenaamde
Nota van inlichtingen, met uiteraard
geanonimiseerde vragen.

Financiële beoordeling
Als de voorstellen van de leasemaatschappijen
binnen zijn kunt u ze beoordelen. Controleer
altijd of de voorgestelde leaseauto’s nog
matchen met het actuele aanbod in de markt.
Check hiervoor de meest recente netto
cataloguswaarde en of het nog om exact
dezelfde modellen en uitvoeringen gaat.
Wijkt de netto cataloguswaarde sterk af?
Verwijder dan de betreffende regels van
bijdeelnemende leasemaatschappijen om zelf
een juiste vergelijking te maken. Leg per aanbieder het gemiddelde van de componenten
naast elkaar, zodat u de afzonderlijke
componenten van de leasetarieven met die
van andere aanbieders kunt vergelijken.
Focus bij afwijkingen op de cataloguswaarde,
prijsklasse en motorisering om de oorzaak te
achterhalen. Vertaal vervolgens het gemiddelde
totale leasetarief (zonder brandstof) naar de
TCO over vijf jaar op basis van de werkelijke
expiratiedata van leasecontracten per land.
Verwerk alle aangeboden bonussen in de
TCO zodat u de kosten per land, in lokale
valuta, exact met elkaar kunt vergelijken.
Verwerk daarbij bonussen (tekenbonussen
en inzetbonussen).
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Beoordeling diensten

Bereid uw onderhandelingsstrategie voor

De aangeboden diensten moeten uiteraard
grondig worden vergeleken met uw Request
for Quotation. Diensten die niet op het
gevraagde aansluiten bieden u extra kansen
bij de onderhandelingen. Kijk ook naar
andere, potentiële aanbieders, hun aanbod is
soms beter en interessanter dan verwacht.
Hierdoor kunt u in de aanloop naar de
definitieve onderhandelingen extra troeven
in handen krijgen.

In deze fase is elk detail belangrijk. Leg
allereerst de diensten van de lease
maatschappijen naast elkaar. Geef feedback
over dingen die andere aanbieders beter
doen. Zo stimuleert u ze om diensten naar
een hoger niveau te tillen. Als alle diensten
op een vergelijkbaar niveau zijn gaat het
alleen nog over de kosten. Geef de
deelnemers aan uw tender ook feedback
over het vergelijken van de leasetarieven op
componentniveau en een richting van het
verschil op totaaltarief. Maak daarnaast een
rangschikking per afzonderlijke component
of groep componenten waarover u wilt
onderhandelen.

Vergelijking management
Het is een absolute vereiste om de basis
diensten die onder de management fee
vallen volledig uit te splitsen. Omdat dit
onderdeel per aanbieder sterk kan afwijken,
is een eerlijke vergelijking zonder inzicht in
de standaard geleverde diensten onmogelijk.
Sommige leasemaatschappijen voeren
accident management bijvoorbeeld niet uit,
maar komen met een extra maandelijkse
vergoeding die doorwerkt in de Total Cost of
Ownership. Probeer te onderhandelen over
gelijkwaardige diensten en breng die zoveel
mogelijk op één lijn. Zo kunt u de juiste
afwegingen maken en onverwachte extra
kosten voorkomen.

Stel deze informatie vooraf beschikbaar, dan
kunnen de leasebedrijven zich optimaal
voorbereiden. Dat komt de
onderhandelingen ten goede. Natuurlijk
draait het bottom line om de Total Cost of
Ownership. Hebben bonusstructuren de
voorkeur? Verwerk ze in de TCO en geef
bonussen die afhangen van het effect op het
leasetarief per auto per maand. Een goede
basistactiek voor de onderhandelingen is om
alle diensten naast elkaar te leggen. U kunt
dan selecteren op basis van een objectief
criterium, namelijk de prijsstelling.
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Contract review, SLA en PLA
Heeft u een leasepartner geselecteerd? Laat die een internationale raamovereenkomst en
een landenovereenkomst opstellen. Vraag daarnaast om een overeenkomst inclusief KPI’s
voor het serviceniveau en een prijsniveauovereenkomst met de werkelijke leasetarieven
en toepassing van deze tarieven. Vergeet niet de documenten te rangschikken in geval van
tegenstrijdigheden.

Fleet Support informeert u graag verder
Heeft u behoefte aan specifieke informatie, of deskundige begeleiding nodig bij uw inter
nationale lease tender of aanbesteding? Neem dan contact op met Martijn Witsel, Senior
Consultant bij Fleet Support voor meer informatie of mail naar m.witsel@fleetsupport.com
of bel +31 (0)6 – 27 656 406.
Fleet Support is onderdeel van Mobinck, de Smart Mobility divisie van AutoBinck Group.

Fleet Support
Meander 901, NL-6825 MH Arnhem
Postbus 4075, NL-6803 EB Arnhem
T +31(0)26 - 35 37 600
E info@fleetsupport.com

fleetsupport.com

