
KROON-OIL B.V.    PERSBERICHT 
 
 
 

Kroon-Oil B.V. introduceert uniek bedrijfswagenplan 
 
Kroon-Oil B.V. introduceert een nieuw en uniek concept in Nederland: het 
Bedrijfswagenplan. Met het Kroon-Oil Bedrijfswagenplan kan men tegen zeer 
aantrekkelijke voorwaarden beschikken over een splinternieuwe bestelwagen. Het plan 
is onderdeel van het Mobiliteitsplan van Kroon-Oil en wordt geïntroduceerd tijdens de 
Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs van 6 t/m 8 maart in Gorinchem.  
 
Geen verrassingen achteraf 
Het Kroon-Oil Bedrijfswagenplan geeft bedrijven de beschikking over een splinternieuwe 
Peugeot Partner die bijvoorbeeld is in te zetten als bezorgauto. De gunstige 
leasevoorwaarden, duidelijke, vooraf gemaakte afspraken en laagdrempelige verplichtingen 
verschaffen helderheid en voorkomen verrassingen achteraf. Daarnaast worden gedurende 
de looptijd vragen, schades, onderhoud etc. adequaat afgehandeld door een professionele 
partner. 
 

Door het duidelijke overzicht van meer- of 
minderkilometers biedt het plan zekerheid vooraf. 
Daarnaast kent Kroon-Oil geen afnameverplichting en 
geen verhoogde bulktarieven van smeermiddelen. 
Ook biedt het plan de mogelijkheid om, in overleg, 
zelf onderhoud te doen met facturatie aan de 
leasemaatschappij. Het Bedrijfswagenplan is 
onderdeel van het Kroon-Oil Mobiliteitsplan. In het 
Mobiliteitsplan zijn o.a. ook een leenfiets, leenscooter 
en personenwagen opgenomen.  

 
Kroon-Oil, de smeermiddelenspecialist 
Kroon-Oil B.V. heeft zich in ruim honderd jaar ontwikkeld tot een toonaangevende speler in 
de smeermiddelenmarkt. Bij Kroon-Oil staat een uitgebreid, actueel en kwalitatief 
hoogwaardig productassortiment hoog in het vaandel. Een dynamische bedrijfstak en 
voortdurende technologische ontwikkelingen vragen om aanpassingsvermogen. Een flexibel 
productbeleid is hierbij van doorslaggevend belang. Kroon-Oil toetst haar productassortiment 
voortdurend en past dit assortiment regelmatig aan naar de meest recente ontwikkelingen. 
Verbetering en vooruitgang zijn hierbij de sleutelwoorden.  
 
Kroon-Oil is van 6 t/m 8 maart aanwezig op de Auto Professioneel & Schadeherstel Vakbeurs 
in de Evenementenhal te Gorinchem. Voor uitgebreide informatie over het Bedrijfswagenplan 
kunt u terecht op stand 131. 

----------------------------------------------EINDE PERSBERICHT-----------------------------------------------

NOOT VOOR DE REDACTIE Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Leon ten 

Hove | Manager marketing en communicatie 

E ho@kroon-oil.nl  | T +31 (0)546 818165 | W         www.kroon-oil.com  


