
Schakel naar meer flexibiliteit
Tijd voor een nieuwe bedrijfswagen? Dan spendeert uw 
medewerker met Flexdrive zijn budget optimaal. Niet door 
het meteen tot op de laatste druppel uit te knijpen. Wél door 
elke maand een deel over te houden. Zo kiest hij bijvoorbeeld 
een iets kleinere maar zuinigere wagen of laat hij onnodige 
opties achterwege. En gebruikt hij het uitgespaarde bedrag 
wanneer hem dat het best uitkomt. Noem het flexibele  
mobiliteit.
De mogelijkheden? Van een ruime vakantieauto tot een  
verhuiswagen voor één dag. Of een vouwfiets, aanhangwa-
gen of fietsenrek. Flexdrive laat uw medewerkers zelfs toe om 
in het buitenland een wagen te huren. U kunt het zo gek niet  
bedenken – met een aanbod dat nog elk jaar uitbreidt.

Soepeler én minder belast
Met Flexdrive beloont u uw medewerkers twee keer extra. 
Een: omdat u soepeler inspeelt op hun wisselende mobiliteits-
behoeften. En twee: omdat u hun lonen doet stijgen. Tover-
kunst? Nee, een slimme reactie op een regeringsbeslissing 
die leaserijders zwaarder belast onder ‘voordeel van alle 
aard’. Tenzij u natuurlijk voor een goedkopere, minder  
vervuilende auto kiest … zoals met Flexdrive! 

Geen administratie
Uw overstap naar Flexdrive gebeurt geruisloos, gratis én 
eenvoudig. Want Athlon neemt alle administratie op zich. 
Ook voor de logistiek doet u een beroep op onze expertise. 

Flexdrive

Uitwaaien in een cabrio, op gezinsvakantie met een monovolume, of een skibox  
op uw dak? Met Flexdrive besteden uw medewerkers het budget voor hun 
bedrijfswagen creatiever. En vooral: volgens hun eigen levensstijl.



In de praktijk
Heel wat van onze klanten tekenden inmiddels al in op Athlon 
Flexdrive. Bestuurders met divers profiel vinden allen een 
geschikt antwoord op hun specifieke mobiliteitsbehoeften en 
dat binnen hun één en hetzelfde leasebudget. Enkele 
sprekende praktijkvoorbeelden: een huurauto in China  
(met chauffeur), Mexico en Portugal, een weekend cabrio in 
eigen land, een verhuiswagen voor de inrichting van het 
studentenkot voor zoon of dochter… geen weg is te ver. 

“U laat ruimte voor een vakantieauto  
(ook in het buitenland), een fietsenrek, een 
verhuiswagen,….en dat zonder meerprijs.” 
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Met Athlon zet u strategisch in op mobiliteit. Onze formules bieden u vernieuwende, voordelige en duurzame 
oplossingen. Flexibel en milieubewust omgaan met vervoer? Kom alles te weten over Flexdrive, Bikelease,  
de Athlon Mobility Card en zoveel meer. Klaar om een glimlach te toveren op het gezicht van uw leaserijders? 

Athlon, the mobility solution of the DLL group

Athlon Flexdrive viel in 2014 in de prijzen  
en werd beloond met een International Fleet 
Industry Award.Uw accountmanager vertelt u 
maar wat graag alles over deze kers op de taart.


