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Met meer dan 47.000 voertuigen op de weg is Alphabet een van 

de grootste leasemaatschappijen van het land.

Dankzij de ondersteuning van de BMW group en onze ervaring 

kurnnen we succesvol internationale wagenparken beheren. 

Wij bieden onze diensten aan in 18 landen. In onze kantoren 

In Aartselaar, Zaventem, Gent en Hasselt hebben we een 

200tal werknemers in dienst. Zij stellen alles in werk om LI 

innovatieve mobilliteitsoplossingen aan te bieden op basis van 

een duurzame benadering van zakelijk reizen, communicatie en 

wagenparkbeheer.
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PRODUCTEN
Wij streven ernaar u een unieke mobiliteitsoplossing aan te bieden 

die beantwoordt aan uw specifieke behoeften. Samen tekenen wij 

dan de perfecte oplossing uit voor uw bedrijf. 
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DIENSTEN
Wij maken complexe mobiliteitsoplossingen eenvoudig en ge-

bruiksvriendelijk. Voorts vindt u via onze online rapportages 

informatie over de reële kosten van wagenparkbeheer. 

Wij bepalen samen met u waar kostenverlagingen mogelijk zijn en 

stroomlijnen processen en nieuwe technologieën om de efficiëntie 

te verhogen.  
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