
Als adviseur kunt u gebruik maken van de diensten van VZR, zodat u optimaal werkgevers 

en ondernemingsraden kunt adviseren.

MOBILITEITSMOBILITEITS
ABONNEMENT

ADVISEURS

Het tarief van het mobiliteitsabonnement  
bedraagt € 1.500,- per jaar.

Het VZR mobiliteitsabonnement bestaat uit:

 Toegang tot alle informatie op onze site

 Nieuwsbrief, tips en onderzoeken

 Onafhankelijke geschillencommissie

 Gratis vraagbaak en contact met onze mobiliteitsexperts

 Beschikking over de VZR-blauwdruk autoregeling in Word-format

 Updates op wijzigingen in autoregelingen  

(bijvoorbeeld toevoeging elektrische auto’s etc.)

 Mogelijkheid tot het plaatsen van het VZR-logo op uw eigen website

 Vermelding als adviseur op de VZR-website

https://www.vzr.nl/


Betaalde producten en diensten:
Toetsing eenvoudige auto-/mobiliteitsregeling
Wij checken of een autoregeling (maximaal 25 pagina’s) volledig is en benchmarken 
deze met het marktgemiddelde. Dit wordt teruggekoppeld in een beknopt rapport.

€ 750,-

Toetsing complexe auto-/mobiliteitsregeling
Bij een uitgebreide regeling van meer dan 25 pagina’s of meer regelingen geldt een 
verhoogd tarief.

€ 1.000,-

Benchmark tevredenheid autoregeling 
Enquête inzake de tevredenheid van de medewerkers over de autoregeling inclusief 
benchmark. Verstuur de enquête-link die wij aanleveren en ontvang een rapportage 
van de uitkomsten. Inclusief landelijke benchmark.

€ 1.000,-

Benchmark normleasetarieven
Wij maken een vertaalslag van het normleasetarief per functie/salarisniveau en bench-
marken dit met het landsgemiddelde. U krijgt dit in een beknopt rapport gerapporteerd.

€ 750,-

Afkoopsom eenvoudig
Het eerder beëindigen van een leasecontract brengt kosten met zich mee. Deze zijn 
vaak hoog en verschillen per leasemaatschappij. VZR heeft een standaard afkoopsom- 
rekenmodule laten opstellen door lease-experts. Bereken met ons de daadwerkelijke 
afkoopkosten.

€ 150,-

Afkoopsom uitgebreid
Is er een structurele discussie over de hoogte van een afkoopsom? Laat dan een onaf-
hankelijk rapport opstellen door een expert. Deze rapporten kunnen als ondersteuning 
dienen bij oplopende discussies en worden onafhankelijk en vakkundig opgesteld en 
onderbouwd.

€ 500,-

Telematicasystemen in de auto
Als er in de auto van de zaak een telematicasysteem aanwezig is, dan is het van 
belang de privacy goed te regelen. VZR heeft de “Gedragscode Privacy” van de 
Stichting Keurmerk RitRegistratiesystemen geadopteerd en heeft voor u de Blauw-
druk Privacy regeling beschikbaar. Bij discussies kan men zich wenden tot een onaf-
hankelijke klachtencommissie.

Gratis

Controle op Schade
VZR heeft een collectieve deal met een gerenommeerd expertisebureau gesloten 
waar gebruik van gemaakt kan worden. U belt, er komt een expert langs om de auto 
te controleren en u ontvangt een rapport.

€ 150,-

Meer informatie? Mail naar info@vzr.nl of bel naar 0347 - 345 246
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