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   Eerste Kroon-Oil bedrijfswagens afgeleverd 
 
Het Bedrijfswagenplan van Kroon-Oil, gelanceerd tijdens de Auto Professioneel en 
Schadeherstel Vakbeurs begin maart, is reeds een succes. Op 23 maart jl. zijn al de 
eerste 5 bedrijfswagens afgeleverd bij Auto De Leeuw in Houten.  
 
Kroon-Oil startte het concept begin maart op in samenwerking met Noordlease. Met het 
Bedrijfswagenplan hebben bedrijven de mogelijkheid om tegen zeer aantrekkelijke 
voorwaarden te beschikken over een splinternieuwe Peugeot Partner die zij bijvoorbeeld in 
kunnen zetten als bezorgauto. Marketing Manager Kroon-Oil Leon ten Hove: “Dat de eerste 5 
auto’s al 2 weken na lancering zijn afgeleverd, is een geweldig succes. Er is veel interesse 
voor het Bedrijfswagenplan en onze verwachting is dat er snel meer auto’s zullen volgen.”  
 
Peter de Leeuw, eigenaar van Auto De Leeuw in IJsselstein en Houten, heeft de eerste 5 
bedrijfswagens in ontvangst genomen bij zijn hagelnieuwe pand in Houten: “Auto de Leeuw is 
een groeiende onderneming waar kwaliteit, service en razendsnelle levering voorop staan. 
Het Bedrijfswagenplan van Kroon-Oil sluit uitstekend aan bij onze groeiambities en de wens 
om onze klanten optimaal van dienst te zijn.”  
 
Gunstige voorwaarden 
Het Bedrijfswagenplan van Kroon-Oil is zeer compleet en biedt o.a. verzekering, onderhoud 
en APK, de Noordlease servicecard mét hulp bij pech onderweg en motorrijtuigenbelasting. 
Daarnaast verschaffen de gunstige leasevoorwaarden, duidelijke, vooraf gemaakte afspraken 
en laagdrempelige verplichtingen helderheid en voorkomen verrassingen achteraf. Kroon-Oil 
kent geen afnameverplichting en verhoogde bulktarieven van smeermiddelen. 
 
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.  
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