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Je hebt nu  Je krijgt bij ons 

1. Lease auto’s  1. Driven (deel)auto’s 

> 5 auto’s bij Dutchlease 

> Gem, autopark ouder dan 3 jaar 

> Gem. cataloguswaarde hoger dan €40.000,- 

> Gem. bijtelling hoger dan x,x % 

> Kosten financiering. onderhoud, verz., bel. 

> Brandstofkosten 

> xx parkeerplaatsen op kantoor / kosten 

> Declaratiekosten 

> Administratiekosten 

> Parkeerkosten 

 > 3 Driven deelauto’s (lease) 

> Gem. cataloguswaarde hoger dan €40.000,- 

> Gem. bijtelling van x,x % 

> Kosten financiering. onderhoud, verz., bel. 

> Brandstofkosten 

> xx parkeerplaatsen op kantoor / kosten 

> Declaratiekosten 

> Administratiekosten via Reisbalanstool 

> Parkeerkosten 

> 1 extra Driven huurauto (6 keer p/j.) 

Kosten per jaar € 90.000  Kosten per jaar € 54.000 

  Besparing per jaar € 36.000 

   

2. Privé auto’s  2. Privé auto’s 

> 4 auto’s bij Dutchlease 

> Kilometerkosten Woon-Werk 

> Kilometerkosten Zakelijk 

> xx parkeerplaatsen op kantoor / kosten 

> Declaratiekosten 

> Administratiekosten 

> Parkeerkosten 

 > 3 auto’s + 1 gebruikte deelauto 

> Kilometerkosten Woon-Werk 

> Kilometerkosten Zakelijk 

> xx parkeerplaatsen op kantoor / kosten 

> Declaratiekosten 

> Administratiekosten via Reisbalanstool 

> Parkeerkosten 

Kosten per jaar € 24.000  Kosten per jaar € 18.000 

  Besparing per jaar € 6.000 
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Je hebt nu  Je krijgt bij ons 

3. Fietsen  3. Fietsen 

> 2 personen 

> Kosten fietsenregelingen 

> Fietsenstalling en douches 

> Administratiekosten 

 > 2 Driven E-fietsen 

> Kosten fietsenregelingen 

> Fietsenstalling en douches 

> Administratiekosten via Reisbalanstool 

Kosten per jaar € 1.200  Kosten per jaar € 1.200 

  Besparing per jaar € 0,- 

   

4. Openbaar vervoer  4. Openbaar vervoer 

> 3 personen trein/bus/tram 

> Kosten abonnementen 

> Kosten declaraties 

> Administratiekosten 

> Uitchecken boets 

 > 3 personen trein/bus/tram 

> Kosten abonnementen 

> Kosten declaraties (niet meer) 

> Administratiekosten via Reisbalanstool 

> Uitchecken boets 

Kosten per jaar € 9.900  Kosten per jaar € 9.900 

  Besparing per jaar € 0,- 

   

Totale kosten per jaar € 125.100  Totale kosten per jaar € 83.100 

 
 

  

Jouw voordeel bij Driven 

€ 42.000 per jaar* 
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* Dit overzicht bied je een indicatie van wat je kunt besparen door over te stappen naar Driven. Het is een verslag van ons 

gesprek. Het overzicht is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens op [datum] over uw huidige producten en kosten. Indien u  

de gegevens niet zelf bij de hand had tijdens ons gesprek, is de adviseur uitgegaan van het meest gunstige aanbod van uw huidige 

aanbieder om dit overzicht op te stellen. Dit overzicht kan dan dus afwijken van de voor u geldende voorwaarden en situatie.  

 

Let op: De voorwaarden van vergelijkbare producten verschillen per aanbieder. U vindt de voorwaarden van de Driven producten 

op www.driven.nl. Deze indicatie is berekend op de op dat moment geldende kosten, rentes, kenmerken en voorwaarden van de 

betreffende producten. Deze kunnen wijzigen in de toekomst. 

 

Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. 

Kosten per medewerker en gebruik product 

 


