
Marktleider in Mobiliteit

5 tips.

Zakelijk rijden 
kan goedkoper.



Té veel mensen laten té veel geld liggen met hun zakelijke mobiliteit. Vaak 

gaat het om vele honderden euro’s per persoon per jaar, ook bij zzp’ers en 

mkb’ers. En dat is natuurlijk zonde. Wij van MultiTankcard geven u graag 

tips om dat geld in eigen zak te houden. Hieronder vindt u vijf tips om zeker 

vijfentwintig procent te besparen op uw zakelijke mobiliteit. 

Slim tanken 
Om te beginnen: let goed op waar u tankt. Aan de snelwegen betaalt u meestal de landelijke 
adviesprijs, terwijl u bij lokale pompen gemakkelijk tien tot twintig cent per liter goedkoper uit bent. 
Reken je dat om naar een volle tank, dan scheelt dat al snel vier à vijf euro per enkele tankbeurt.

De vraag is natuurlijk: hoe weet je waar je het goedkoopst kunt tanken? Heel eenvoudig, met 
de mobiliteitspas van MultiTankcard kunt u via uw mobiele telefoon inloggen op een persoonlijk 
Driver Dashboard, waar u uw laatste tankbeurten vindt. Er staat bij wat het gekost heeft, én wat u 
bespaard zou hebben bij andere pompen in de directe omgeving.

Sales & Marketing Manager Eva Koekkoek legt het uit aan de hand van haar eigen ritgeschiedenis: 
‘Ik ga vaak op zoek naar een goedkope benzinepomp, en dat kun je zien in mijn overzicht. Veelal 
bespaar ik enkele euro’s per tankbeurt, maar je ziet ook dat ik soms voor het gemak van een pomp 
aan de snelweg kies. Daar is mijn baas dan een keertje minder blij mee, maar doorgaans bespaar ik 
geld. Als ik ergens de weg niet ken, kan ik ook op mijn Driver Dashboard inloggen om te kijken wat 
de prijzen zijn bij de dichtstbijzijnde benzinepompen. Ik ga geen kilometers omrijden, maar vaak is 
er in de nabije omgeving al iets veel goedkopers te vinden.’

Zakelijk rijden kan goedkoper.
5 tips.

Stimuleer uw werknemers!
Sommige werknemers vinden het een sport om geld voor de baas te besparen, maar niet 
iedereen ziet dat zo. Eigenlijk hebben we maar één goede tip om uw medewerkers te 
verleiden geld voor u te besparen. Laat ze meeprofiteren van de besparing. Zo kunt u een 
personeelsfeestje geven of zuinige medewerkers een bonus geven.

Een mooi voorbeeld is busbedrijf Connexxion. Men wilde daar tien procent bezuinigen op de 
jaarlijks gebruikte 45.000.000 liter brandstof. In het project Rij Wijzer werden buschauffeurs 
uitgedaagd hun rijstijl aan te passen om op die manier zuiniger te rijden. Resultaat: in het 
eerste jaar al een besparing van bijna negen procent, wat neerkomt op 4 miljoen euro. Een 
kwart daarvan mochten de buschauffeurs onderling verdelen, wat neerkwam op een harde 
bonus van 500 euro per persoon. Daar willen ze volgend jaar ook best wat rustiger voor rijden!
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Bespaar op administratie
‘Als je veel op de weg zit, verzamel je snel enkele tientallen bonnetjes in de maand,’ zegt Koekkoek. 
‘Je parkeert, je tankt, je haalt de auto door de wasstraat en je koopt wat ruitenwisservloeistof. Dat is 
echt een behoorlijke administratie. Zeker op jaarbasis. En zeker met meerdere mensen op de weg.’

Met een mobiliteitspas van MultiTankcard worden alle kosten verzameld op één verzamelfactuur. 
Dat heeft meerdere voordelen. In de eerste plaats kunt u zo de btw terugvragen, omdat u 
btw op benzine van de Belastingdienst alleen mag terugvragen als u betaalt met een zakelijk 
betaalmiddel. Daarnaast heeft u direct inzichtelijk wat zakelijke mobiliteit per werknemer kost, 
waardoor u mensen kunt sturen op de kosten.

Maar misschien wel de grootste winst zit hem in de boekhoudkosten. Een bonnetje kost gemiddeld 
twintig euro om te verwerken (o.a. aan interne arbeidskosten en bancaire kosten), dus met 
veertig bonnetjes in de maand loopt dat al snel op. Met een verzamelfactuur zijn er veel minder 
transacties om te verwerken. Dat scheelt tijd en dus geld.

Bundel uw mobiliteitsdiensten
Met een mobiliteitspas van MultiTankcard kunt u inmiddels veel meer dan alleen tanken. U kunt er 
bijvoorbeeld ook mee parkeren, en wel op een heel efficiënte manier. U maakt gratis gebruik van de 
Parkeer app en op die manier betaalt u alleen maar per minuut, omdat u bij ons achteraf betaalt in 
plaats van vooraf. Wanneer u denkt een uur bij een klant te zijn en het loopt wat uit, dan riskeert u 
geen parkeerboete omdat u betaalt per minuut. En wanneer u een uur heeft ingepland en u staat 
toevallig na een kwartier al weer buiten, dan betaalt u niet driekwartier te veel, want u rekent 
immers af per minuut. Heel efficiënt!
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Maar er zijn meer mogelijkheden met de pas. U kunt ook gemakkelijk een taxi bestellen. En 
wanneer u een hybride auto heeft, krijgt u een combipas waarmee u kunt tanken én elektrisch 
kunt opladen bij de alle oplaadpalen. Zo kunt u een mobiliteitsmix samenstellen die helemaal op 
úw situatie van toepassing is.

Gebruik een voertuigvolgsysteem
Werkgevers kunnen bedrijfswagens uitrusten met een klein apparaatje – van slechts twee tientjes 
per maand – met een voertuigvolgsysteem. Dat heeft meerdere voordelen.

a)  U kunt uw mensen veel efficiënter aansturen. Stelt u zich het volgende voor: u hebt tien mensen
op de weg zitten om klussen voor u te doen, bijvoorbeeld c.v.-ketels repareren. Dan kunt u op uw
beeldscherm eenvoudig zien wie wáár in Nederland is, waardoor u gemakkelijk spoedklusjes in
de buurt kunt aannemen. ‘Dit is echt een opkomende trend’, zegt Koekkoek, ‘omdat steeds meer
bedrijven zich realiseren dat ze hun personeel veel sneller en dus efficiënter kunnen koppelen aan 
klanten. Het kan het verschil betekenen tussen zes of zeven klanten per dag. Elke dag van het jaar.’

b)  U en uw medewerkers kunnen voorkomen dat de Belastingdienst vervelend gaat doen over
500 privékilometers. Hoe zit dat? Wanneer u er niet voor kiest uw auto privé te gebruiken,
dan mag u slechts 500 kilometer privé rijden. ‘Maar dat is zó weinig, dat het bijna een soort
veiligheidsmarge is. En ga je eroverheen, dan is de Belastingdienst onverbiddelijk met boetes.
Het fijne van een voertuigvolgsysteem is dat je het kunt gebruiken om aan te tonen dat je
er niet overheen gaat. Natuurlijk kan dat ook door alle ritten op te schrijven, maar dat is een
behoorlijke administratieve last, waar niemand blij van wordt.’
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c)  Wanneer u het voertuigvolgsysteem koppelt aan de zakelijke MultiTankcard mobiliteitspas, kunt
u gemakkelijk fraude voorkomen. Hoe werkt dat? Wanneer u ziet dat de zakelijke auto op tijdstip
X in Amsterdam staat terwijl er op datzelfde moment getankt wordt in Leeuwarden, weet u dat
misschien de auto van vrouw- of zoonlief gevuld wordt, maar níet de bedoelde leaseauto waar u
als werkgever voor betaalt. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de zeven tankbeurten met
een leasepas frauduleus is, en ú dus geld kost. Het enige wat u hoeft te doen is de tankgegevens
te koppelen aan de lokatiegegevens, en dat doen wij voor u in een makkelijke online omgeving.

d)  Een voertuigvolgsysteem volgt niet alleen wáár een auto is, maar ook: hoe hard de auto rijdt,
hoe lang de auto stationair draait, hoe hard iemand de bochten door gaat, hoe snel iemand
optrekt, etcetera. ‘In onze online omgeving kun je zien hoeveel geld je daarmee bespaart of
verspilt door onzuinig rijgedrag. Ook voor een werkgever zijn de gegevens inzichtelijk. Zo kun je
een werknemer er eenvoudig op aanspreken dat hij elke maand 20 euro brandstof weggooit door
veel te hard op te trekken.’

Rijd zuinig
Techniek is leuk, maar gedrag is alles. Met zuiniger rijden bespaart u al snel tien procent brandstof, 
wijzen diverse onderzoeken in binnen- en buitenland uit. Wordt rijden dan minder leuk? 
Dat hoeft helemaal niet, je mag best een keer hard optrekken, maar het is wel verstandig om 
wat slimmer te rijden.

a)  Voor alle soorten auto’s geldt: schakel zo vlug mogelijk door naar een hogere versnelling. Zo
houdt u het toerental laag. Luister naar de motor of maak gebruik van de toerenteller. In veel
instructieboekjes staat wel bij welk toerental u het beste door kunt schakelen. Vaak komt het
neer op doorschakelen bij 1.500-2.500 toeren bij een dieselmotor, en 2.000-3.000 toeren bij een
benzinemotor.

b)  Rij zo veel mogelijk met een gelijkmatige snelheid. Vooral met remmen valt veel winst te
behalen, want mensen verspillen veel door te remmen én vervolgens weer gas te geven. Kijk dus
vooruit in het verkeer, wéét wat er gebeurt om u heen en anticipeer daar op! Ook in de file en
voor het stoplicht geldt: laat de auto zoveel mogelijk uitrollen en rem zo min mogelijk. Wanneer
u de auto laat uitrollen, doet u dat in de versnelling van dát moment: schakel niet terug en zet
hem niet in z’n vrij. Mag u weer rijden, schakel dán pas terug naar de versnelling die u verwacht
nodig te hebben. Bij verkeer wat doorrijdt hebben we nog een tip voor gelijkmatigheid: gebruik
uw cruisecontrol. Cruisecontrol maakt het rijden zuiniger, rustiger, comfortabeler en belast de
motor minder.
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Laat geen geld liggen!
Onze pas kost 2,50 per maand. Maar dat is eigenlijk geen drempel. Bij de allereerste 
goedkope tankbeurt heeft u de kosten er namelijk al uit. Om nog niet te spreken van de 
btw die u terug kunt vragen, en de besparingen op rijstijl die uw medewerkers kunnen 
binnenhalen doordat ze realtime feedback krijgen op hun rijstijl. Makkelijk verdiend!



c)  Heel veel brandstof gaat jaarlijks verloren door een te lage bandenspanning, zorg er daarom voor
dat die op orde is. Gewoon één keer per maand even checken als u toch staat te tanken. En bent
u toe aan nieuwe banden, vraag dan om banden met een lage rolweerstand. Soms zijn ze wat
duurder, maar in het verbruik scheelt het aanzienlijk

d)  Zorg voor een goede stroomlijning van de auto. Geen dakkoffers, open passagiersruiten,
et cetera. Én pas op voor allerlei energievreters ín de auto, zoals airconditioning en
achterruitverwarming. Gebruik ze wanneer nodig, maar zet ze ook bewust weer uit als dat kan.

e)  Elke kilo bagage kost brandstof. Neem dus vooral de dingen mee die u vandaag nodig hebt,
maar laat de rest lekker thuis. Hetzelfde geldt voor benzine: het kost veel brandstof om steeds
een volle tank mee te nemen. Als het lampje gaat branden, kunt u nog zeker vijftig kilometer
doorrijden. En in Nederland is de dichtstbijzijnde pomp nooit ver weg.

f)  Zet de motor uit als u langer dan twintg seconden stil staat. Als er bij een stoplicht vijf auto’s
voor u wachten, is het vaak al de moeite waard. Vroeger leerden we dat te vaak starten slecht
was voor de startmotor, maar met de hedendaagse techniek is dat niet meer zo. Uit onderzoek
blijkt dat mensen die de motor vaak uitzetten, per jaar ruim 200 euro aan brandstof kunnen
besparen. Dus: uitzetten bij laden en lossen, als u iemand ophaalt, voor het stoplicht, als de brug
open staat, bij een spoorwegovergang, enzovoort.

g)  Onderhoud uw motor goed. Allerlei – makkelijk te verhelpen – mankementen kunnen het
brandstofverbruik verhogen. Pak dus uw onderhoudsbeurten op tijd mee!

h)  Automaatrijders kunnen, als ze op snelheid zijn, het gaspedaal even iets laten opkomen.
De automaat schakelt dan direct naar een hogere versnelling. Het spreekt voor zich dat de
sportstand niet te vaak gebruikt wordt.

i)  Maak gebruik van de beschikbare technische hulpmiddelen. Een boordcomputer geeft belangrijke
informatie over verbruik tijdens het rijden, een cruisecontrol helpt gelijkmatig te rijden, en een
navigatiesysteem voorkomt onnodig omrijden. De techniek om te besparen is er, maak er gebruik
van!

Meer weten?
Bel voor informatie of vragen T 023 56 20 988 of stuur een e-mail via sales@mtc.nl.
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