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'Leasen 
zonder gedoe: 
Amstel Mobility'

TEKST My happy writings  |  FOTO Michel ter Wolbeek

AMSTEL MOBILITY
Burgemeester A. Colijnweg 6  |  1182 AL Amstelveen
020 - 730 28 00  |  info@amstelmobility.nl
www.amstelmobility.nl

Zakelijke rijden 
gaat verder dan 
alleen een auto

Zakelijk reizen moet efficiënt, maar ook genieten zijn, dat is het doel van Amstel Mobility. Bij de leasemaatschappij 
uit Amstelveen gaat dat veel verder dan alleen het leasen van een auto, vertelt manager operations Peter de 
Langen enthousiast. Door onze dienstverlening simpel en transparant te houden, kunnen wij echt iets toevoegen 
voor de klant. Het doel is: leasen zonder gedoe op een persoonlijke en eigentijdse manier.

Peter de Langen

die al een leaseauto rijden, ons vragen om een 
compleet voorstel te doen voor hun onderneming. 
Onze uitgangspunten zijn daarbij helder: onze 
dienstverlening moet iets toevoegen en oplossen 
voor de werknemers van de onderneming en 
vooral geen gedoe opleveren voor onze klant. De 
veelal theoretische mobiliteitsplannen van andere 
leasemaatschappijen werken bij ons wel.”

Samenwerking met premium partners

Amstel Mobility werkt nauw samen met premium 
partners zoals Van Poelgeest, de BMW- en MINI-
dealer. “Wij delen onze visie als het gaat om 
ontzorgen en persoonlijk contact.
Mijn ambitie om, na een operationeel 
verantwoordelijke baan bij een hele grote 
leasemaatschappij iets nieuws op te zetten, 
en de samenwerkingswens van Van Poelgeest 
kwamen vorig jaar als vanzelfsprekend bij elkaar 
in Amstel Mobility. We hebben samen een groot 
netwerk en kennen de weg binnen de Nederlandse 
leasewereld. Daarmee breng ik, samen met mijn 
collega’s, sinds begin dit jaar mensen en mobiliteit 
op een gemakkelijke manier bij elkaar. We hebben 
korte lijnen binnen de organisatie en we hebben 
vrijheid om ons ding te doen. Geen gedoe, maar 
alle ruimte om de beste oplossing te bieden aan 
onze klanten.” 

Service is bij ons logisch

“Met onze klantbeloftes doen we wat je mag 
verwachten. We zijn 24/7 bereikbaar, je krijgt 
standaard vervangend vervoer in heel Europa, 
tanken en/of elektrisch laden doe je met onze 
Amstel Mobilitycard bij meer dan 4.000 locaties 
in Nederland en je krijgt één factuur voor al je 
afgenomen diensten. Eén factuur voor alles 
en dus ook voor parkeren of andere diensten 
waarvan je gebruik maakt. Amstel Mobility is er op 
ingesteld om het voor de ondernemer en berijder 
zo eenvoudig mogelijk te maken. Ons credo is niet 
voor niets ‘Leasen zonder gedoe’.”

“Heldere afspraken maken die passen bij de 
specifieke wensen van de klant, daar zit voor ons 
de uitdaging. Doordat we onze dienstverlening 
vanaf onze start flexibel hebben ingericht zijn we 
echt in staat om het voor onze klanten eenvoudiger 
te maken. Ook denken we graag mee met het 

aanbieden van nieuwe zakelijke mobiliteitsvormen. 
Een elektrische fiets naast je auto? Zorgen we 
voor. Een fraaie jong gebruikte auto die direct 
leverbaar is? Ook die vinden we. Overigens, dat is 
geen service, dat mag je gewoon verwachten… 
logisch.”

“Daarnaast werken we samen met betrouwbare 
partners en partijen die onze dienstverlening 
versterken. Denk bijvoorbeeld aan een partij die 
de technologie levert om mobiliteit deelbaar 
te maken. Dat is kostenefficiënt en maakt de 
administratie een stuk makkelijker. Via een eigen 
app kunnen gebruikers heel eenvoudig een auto 
boeken voor de geplande rit. Ook is alles rondom 
de leasefiets geregeld, van levering aan huis tot 
onderhoud en pechhulp onderweg. Je moet, al dan 
niet met elektrische ondersteuning, nog wel zelf 
trappen.” aldus een lachende Peter.

Mobiliteit is voor iedereen

“Ik breng graag mensen en middelen bij elkaar, 
dat sociale zit gewoon in me. Ik woon in Ameide, 
in de landelijke, groene omgeving van de 
Alblasserwaard, waar helaas steeds minder 
openbaar vervoer beschikbaar is. Dat levert echt 
problemen op voor mensen die daar afhankelijk 
van zijn. Daarom heb ik me, samen met een 
groep betrokken bewoners, sterkgemaakt bij 
de gemeente voor de invoering van een sociaal 
deelautoproject. Bij zo’n project kan ik natuurlijk 
heel goed gebruik maken van mijn kennis en 
expertise.”
Wat doet Peter naast zijn werk? “Ik ontspan door 
op zaterdag voetbal te kijken bij de plaatselijke 
vereniging en van het spel van Ajax te genieten. En 
van klussen aan mijn huis, waar ik samen met mijn 
vrouw Marlijn en dochters Guusje en Merle met veel 
plezier woon, krijg ik ook energie. Energie die ik 
dan graag weer inzet voor onze klanten.”  

 'Met onze klantbeloftes gaan we  
echt een stap verder'

“Het idee dat een leasemaatschappij alleen de 
zakelijke leaseauto verzorgt”, trapt Peter ons 
gesprek af, “is echt een achterhaald concept. 
Tenminste, bij ons. Bij Amstel Mobility willen 
we het onze klanten vooral zo eenvoudig 
mogelijk maken. Geen contactformulieren op 
onze website, maar gewoon direct persoonlijk 

contact. Past een bepaalde auto niet meer bij 
de wensen van de klant? Wij denken mee. We 
kunnen daarnaast veel meer dan leasen alleen. 
We bieden klanten extra  mobiliteitspakketten 
aan waardoor parkeren, fietsen en ov-
abonnementen eenvoudig worden aangereikt. 
Daarom gebeurt het nu geregeld dat klanten 


