
Het tarief van het mobiliteitsabonnement bedraagt € 450,- 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.)

Daarnaast bieden wij een aantal betaalde diensten en producten aan als onderdeel van het 

abonnement, die u direct voordeel en veel inzichten opleveren. Deze producten en diensten 

betaalt u alleen bij gebruik, waardoor het jaarlijkse basisbedrag laag blijft.

Als werkgever en ondernemingsraad is het belangrijk de mobiliteitsregeling voor medewerkers goed 

voor elkaar te hebben. Een goede mobiliteitsregeling verhoogt de aantrekkelijkheid van het bedrijf 

en het verhoogt de tevredenheid van werknemers. Vereniging Zakelijke Rijders helpt u graag met het 

evenwichtig regelen van uw mobiliteit. Wij bieden hiervoor het mobiliteitsabonnement aan.

MOBILITEITSMOBILITEITS
ABONNEMENT
WERKGEVER/ONDERNEMINGSRAAD

https://www.vzr.nl/


B. Andere veelgebruikte diensten
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.

€ 375,-

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 Blauwdruk Privacy-
regeling beschikbaar. Bij discussies kan men zich wenden tot een onafhankelijke 
klachtencommissie.

Gratis

Controle op Schade
Als een auto overgedragen wordt van de ene op de andere berijder, of als er discussie is 
over schade, kan het zinvol zijn een onafhankelijke schade-expertise uit te laten voeren. 
VZR heeft een collectieve deal met een gerenommeerd expertisebureau gesloten waar 
u gebruik van kunt maken. U belt, er komt een expert langs om de auto te controleren 
en u ontvangt een rapport.

€ 150,-

A. Mobiliteits-/autoregeling
Heeft u vragen over uw mobiliteits- of autoregeling?  
Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring en benchmarken deze graag voor u.

Toetsing eenvoudige auto/mobiliteitsregeling
Wij checken of uw autoregeling (maximaal 25 pagina’s) volledig is en benchmarken deze 
met het marktgemiddelde. U krijgt dit teruggekoppeld in een beknopt rapport.

€ 500,-

Toetsing complexe auto/mobiliteitsregeling
U heeft een uitgebreide regeling van meer dan 25 pagina’s of wilt dat wij meer regelingen 
vergelijken of de verschillen analyseren. Wij checken uw autoregeling en benchmarken 
deze met het marktgemiddelde. U krijgt dit teruggekoppeld in een beknopt rapport.

€ 750,-

Opzetten, aanpassen en/of (mede) ontwerpen van een auto-/mobiliteitsregeling
Kunnen wij u helpen met het aanpassen of opzetten van de autoregeling, of wilt u ons 
advies in een persoonlijk gesprek of een diepere benchmark op een bepaald gebied of 
discussiepunt? Dan kan één van onze mobiliteitsexperts u professioneel en onafhanke-
lijk ondersteunen.

€ 150,- p/u

Een mobiliteitsregeling die in de benchmark een rapportcijfer 7 of hoger scoort,  
krijgt het certificaat Autoregeling OK.

Benchmark tevredenheid autoregeling
Wat is de tevredenheid van de medewerkers over de autoregeling? Welke onderdelen 
vinden zij heel goed en welke onderdelen kunnen verbeterd worden? Hoe verhoudt 
zich dit tot de landelijke benchmark? Verstuur de enquête-link die wij u aanleveren en 
ontvang een rapportage van de uitkomsten.

€ 750,-

Benchmark normleasetarieven
Wie mag welke auto leasen? En is dit vergelijkbaar met andere bedrijven? Wij hebben 
een database met honderden bedrijven en duizenden berijders en vergelijken uw 
normleasetarieven met het gemiddelde in de markt. Wij maken een vertaalslag van uw 
normleasetarief per functie/salarisniveau en benchmarken dit met het landsgemid-
delde. U krijgt dit in een beknopt rapport gerapporteerd.

€ 500,-

Combideal “Up to date”
Als u uw autoregeling laat toetsen (eenvoudige autoregeling), u enquêteert de tevreden-
heid onder medewerkers en benchmarkt de normleasetarieven, dan maakt u in één keer 
schoon schip. Wij begeleiden u en komen u vervolgens in een middagsessie bijpraten 
over de bevindingen. Normale prijs inclusief consultancy € 2.500,-.

€ 1.950,-

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