Stock Management
Stop • Store • Start

Dat schakelt makkelijk!

De voordelen op een rij:

•	Zorgeloze berijderwissels

Inleiding

•	Soepele inname terugkomende auto
•	Schone en schadevrije auto nieuwe berijder
•	Voordelige prijsstelling
•	Vier pakketten met uitbreidingsmodules
•	Parkeerterrein vrij van overtollige auto ‘s
•	Vermindering van operationele en
administratieve lasten
•	Betere kostenbeheersing van uw wagenpark
•	Korte doorlooptijd (<10 dagen)
•	Eén aanspreekpunt
•	Ook voor bestelwagens

Een wagenpark is continu in beweging. Niet alleen op de weg
of als het gaat om de vervanging van voertuigen, maar ook als
het gaat om de wisseling van een leaseauto tussen berijders
onderling. Soms naadloos, soms is een voertuig langere tijd
in afwachting van zijn volgende berijder en legt het daarbij
onnodig beslag op de ruimte van uw parkeerterrein.
Vanzelfsprekend wenst u bij een overdracht van een voertuig
ook de volgende berijder een probleemloze auto toe. Dat
betekent doorgaans dat er flink wat extra coördinatie en
werkzaamheden gewenst zijn om de nieuwe berijder te
voorzien van een schone, schadevrije en goed onderhouden
auto. Tijd die niet altijd beschikbaar is, met als gevolg dat u
nog wel eens voor onaangename verrassingen kan komen te
staan.
Volkswagen Pon Financial Services biedt u om al deze
redenen Stock Management aan. Een flexibel programma
dat volledig gericht is op een zorgeloze overdracht van
voertuigen in een wagenpark, zonder dat u daar enig
omkijken naar heeft. In deze brochure vertellen we graag
meer over Stock Management en de vele voordelen voor u.

Stock Management voor een
zorgeloze overdracht
Bij Stock Management staat een probleemloze overdracht
van auto’s tussen berijders centraal, waarbij we u maximaal
kunnen ontzorgen.
In slechts enkele dagen wordt de complete overdracht voor
u verzorgd waarbij u de keuze heeft om de auto in beheer
van Volkswagen Pon Financial Services te stallen zodat
uw parkeerterrein vrij blijft van overtollige auto’s. Niet
alleen draagt Stock Management zo bij tot een efficiënter
gebruik van uw parkeerterrein, het minimaliseert ook uw
operationele en administratieve taken van overtollige auto’s!
Bij Stock Management heeft u de keuze uit vier kant-en-klare
pakketten die op individuele basis kunnen worden uitgebreid.
De keuze van zo’n pakket is afhankelijk van de werkzaamheden die u graag uit handen wilt geven en welke u in eigen
beheer wilt houden. Door de vaste prijsstelling weet u van te
voren altijd waar u aan toe bent en kunt u zelfs de kosten van
overdrachten binnen uw wagenpark beheersbaar maken.

Pakketten

Compact

€

99,-

€

219,-

€

259,-

€

299,-

• Inname van de auto
• Check op schade, onderhoud en APK

Comfort
•
•
•
•

Inname van de auto
Transport ophalen
Check op schade, onderhoud en APK
Transport retour

Comfort Plus
•
•
•
•
•

Inname van de auto
Transport ophalen
Check op schade, onderhoud en APK
Reiniging standaard
Transport retour

Compleet
•
•
•
•
•

Inname van de auto
Transport ophalen
Check op schade, onderhoud en APK
Reiniging intensief
Transport retour

De pakketprijzen zijn per gebeurtenis per auto en worden
los van het leasetarief doorbelast. Kosten voor stalling
bedragen € 2,85 per dag en worden doorbelast op basis
van het werkelijke aantal stallingsdagen. Alle genoemde
prijzen zijn exclusief BTW.

Hoe werkt Stock Management?

Méér weten?

Stock Management begint met een simpel telefoontje naar
onze BerijdersDesk via 033 454 9555. Vervolgens wordt
het voertuig, op een door u gewenste locatie, uitgebreid
geïnspecteerd door een schade-expert. Deze transparantie
voorkomt dat u en uw nieuwe berijder later voor onaangename
verrassingen komen te staan!

Wilt u meer informatie over Stock Management, neemt u dan
contact met ons op. We informeren u graag over de voordelen
van Stock Management voor u en uw organisatie.

Afhankelijk van het gekozen pakket wordt het voertuig
hierna van binnen en van buiten gereinigd. Bij een
standaardreiniging wordt de auto gewassen en uitgezogen,
bij een intensieve reiniging worden alle interieurdelen
behandeld.
Nadat noodzakelijk onderhoud en eventuele reparaties zijn
uitgevoerd, wordt de auto zo goed als nieuw afgeleverd bij de
volgende berijder.

Volkswagen Pon Financial Services
Saturnus 1
3824 ME Amersfoort
033 454 9982
leasen@vwpfs.nl
www.vwpfs.nl

