
WE HELPEN U  
GRAAG OP WEG

mobiliteit op maat



Autoverhuur voor de zakelijke en particuliere markt



EASYRENT WEET WAAR 
U NAARTOE WILT
EasyRent Autoverhuur is de specialist in autoverhuur voor de zakelijke en 
particuliere markt. Al meer dan 40 jaar onderscheidt EasyRent zich door 
kennis van zaken en flexibele mogelijkheden. Met EasyRent beschikt u over 
een efficiënte aanvulling op uw (lease)wagenpark. Onze dienstverlening is 
gericht op advies, kostenbeheersing en proactief maatwerk. Snel, nuchter en 
mogelijk gemaakt door mensen met interesse voor uw mobiliteit. Een auto 
huren kunt u overal, maar mobiliteit op maat is mensenwerk. 

Snel, persoonlijk en gemakkelijk
Organisaties staan nooit stil. Als uw situatie verandert, wilt u de juiste mobiliteit achter de hand 
hebben. EasyRent speelt op die behoefte in. Met gunstige tarieven, een hoog aantal vrije 
kilometers en belangrijke zekerheden als mobiliteitsgarantie. Reserveren, afmelden, uw wensen 
kenbaar maken, het gaat gemakkelijk. Kennis van deze markt, snelheid, gemak en persoonlijke 
aandacht zijn de kernwaarden waarop onze organisatie wordt gestuurd. Maatwerk, van een 
deskundige manager in mobiliteit. 

Mensen maken het verschil
EasyRent spreekt de taal van de afnemer. Daarbij vinden we persoonlijk contact en het vermogen 
om mee te denken belangrijke voorwaarden voor succes. EasyRent werkt doelgericht aan slimme 
oplossingen voor de mobiliteit van u of uw organisatie. Alles is dan ook bespreekbaar. De mensen 
met wie u contact heeft maken daarbij het verschil: gedegen specialisten, prettig in de omgang, 
kennis van zaken en in staat om snel te schakelen. Daarmee wordt zakendoen met EasyRent een 
vanzelfsprekende en gemakkelijke keuze. 



PRETTIG PERSOONLIJK
Bij EasyRent heeft u altijd dezelfde contactpersoon, die uw situatie kent en 
geïnteresseerd is in úw mobiliteit. Uw vaste aanspreekpunt is er als geen 
ander in getraind om uw huurvraag met gevoel voor service op te pakken en 
zorgvuldig af te handelen. EasyRent denkt proactief mee, zodat u altijd weet 
waar u aan toe bent. Reserveren, afmelden, wijzigingen, het gaat gemakkelijk 
en zonder verrassingen. Huren bij EasyRent betekent dat u kunt rekenen op 
een nuchtere efficiënte oplossing voor uw specifieke situatie, op een prettig 
persoonlijke manier.

Autoverhuur voor de zakelijke en particuliere markt



Dé huurvloot voor de zakelijke en particuliere rijder
Het circa 1.500 auto’s tellende wagenpark van EasyRent varieert van de compacte Volkswagen Up! 
tot de exclusieve Audi A6. Als specialist is EasyRent goed op de hoogte van de criteria die de rijder 
stelt. Van een representatieve kleurstelling tot en met een gedetailleerde standaard uitrusting. 
Vrijwel elke personenauto is standaard uitgerust met airconditioning, 4 of 5 deuren, radio-/
CD-speler en andere comfort- en veiligheid verhogende voorzieningen. Vanaf de Volkswagen Golf 
en Audi A4 modellen zijn de auto’s standaard uitgerust met een navigatiesysteem. Uw huurauto 
is ook voorzien van bluetooth voor moeiteloze connectie met uw persoonlijke communicatie-
apparatuur. Veel van onze huurauto’s zijn beschikbaar met een automatische transmissie. 

Bedrijfswagens voor elke toepassing
EasyRent heeft ook een brede collectie bedrijfsauto’s bestelwagens in huis, beschikbaar in 
de meest uiteenlopende uitvoeringen. U kunt kiezen uit de Volkswagen Caddy en Caddy Maxi, 
de Volkswagen Transporter, de Volkswagen 9 persoonsbus of één van de vele uitvoeringen van 
de Volkswagen Crafter. Deze bedrijfswagens zijn ook beschikbaar als speciale modellen of 
voorzien diverse accessoires.

EasyRent services:

 24/7 pechhulp

 Haal- en brengservice

 4-uursservice

 Bluetooth

 Brandstofpas

 Navigatiesysteem



Duurzaam huren
Bij EasyRent heeft duurzaam ondernemen hoge prioriteit. Onze huurvloot bestaat voor het 
grootste deel uit milieuvriendelijke modellen met de groene energielabels A t/m C. Innovatieve 
technologie zorgt daarbij voor een zo efficiënt mogelijk brandstofverbruik en een beperkte 
CO2-uitstoot. U vindt bij EasyRent een gevarieerd aanbod in Volkswagen en Audi modellen 
die in de gunstige 7%, 14% en 20% categorie voor de fiscale bijtelling vallen.

Goed gezelschap
Samen met onze partners beschikken we over een landelijk netwerk. Zo is de juiste oplossing in 
mobiliteit altijd dichtbij. EasyRent is onderdeel van Volkswagen Pon Financial Services. Daarnaast 
werken we nauw samen met Euromobil, de overkoepelende franchise organisatie van ondermeer 
Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens en Audi. Hierdoor beschikken we over ruim 200 uitgifte-
punten. Goed gezelschap, waarmee de keten van financieren, leasen, verhuren en verzekeren van 
auto’s op alle niveaus wordt verzorgd. 
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EasyRent is Bovag lid en hanteert de Bovag-voorwaarden voor de zakelijke markt.



MEER WETEN?  
DAT GAAT GEMAKKELIJK
EasyRent doet alles om het u gemakkelijk te maken. Wilt u meer weten, 
heeft u een vraag of wilt u direct schakelen? We zorgen graag voor een snelle 
offerte en een afspraak met één van onze accountmanagers is zo gemaakt. 

Spijkenisse 
Faradayweg 1 
3208 KS Spijkenisse
(010) 410 57 80 
spijkenisse@easyrent.nl 

Rotterdam
Driemanssteeweg 694
3084 CB Rotterdam
(010) 410 57 91
rotterdam@easyrent.nl 
 

Amsterdam  
Contactweg 46 
1014 AN Amsterdam
(020) 581 12 40 
amsterdam@easyrent.nl 

Rijssen
Kalanderstraat 2
7461 JM Rijssen
(0548) 537 033
rijssen@easyrent.nl

Zwolle
Lippestraat 5 
8028 PS Zwolle
(038) 456 13 80
zwolle@easyrent.nl 

Deventer
Zweedsestraat 11-15
7418 BG Deventer
(0570) 854 833
deventer@easyrent.nl



www.easyrent.nl


