
What’s next?

LeasePlan Connected Car
“Wij zien toekomst in slimmer rijden. Met LeasePlan Connected Car 
maken we zakelijk rijden veiliger, schoner én goedkoper.”
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Waarom LeasePlan Connected Car?
Connected Car verbindt auto’s met het internet voor slimmer auto- en wagenparkbeheer. 
Connected Car verzamelt data om inzicht te geven in brandstofgebruik, rijgedrag, gereden 
routes & de onderhoudsbehoefte van auto’s in uw wagenpark. Meldingen voor onderhoud, 
een storing of beter rijgedrag, maken het autorijden niet alleen een stuk makkelijker, maar ook 
veiliger. Bij een aanrijding kan Connected Car zelfs specifieke informatie verzamelen. Zo krijgt u 
inzicht in de situatie voorafgaand en vlak na de botsing. Ook handig: medewerkers kunnen een 
logboek van hun autoritten bijhouden voor de belastingaangifte.

Ook slimmer rijden met Connected Car? 
Hoe dat werkt, leggen we graag uit. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan de privacy 
van persoonsgegevens, omdat slim rijden en het verzamelen van auto- en persoonsgebonden 
data nu eenmaal samengaan.

“Wij zien toekomst in slimmer rijden. 
Met LeasePlan Connected Car maken 
we zakelijk rijden veiliger, schoner én 
goedkoper.”
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De voordelen van Connected Car
LeasePlan Connected Car is ons antwoord op what’s next in wagenparkbeheer. Welke functionaliteiten 
relevant zijn, hangt sterk samen met de aard van uw organisatie en de mate waarin u wilt sturen op 
efficiency, kosten, duurzaamheid en veiligheid. Hier een paar voorbeelden, waar iedereen blij van wordt:

•  24/7 inzicht in de locatie van alle auto’s  
via een realtime track- & trace systeem

•  Bespaar tot 20% op brandstof en onderhoudskosten 
door actief monitoren, analyseren en bijsturen van het rijgedrag

•  Minimaliseer reistijden en optimaliseer bezorgroutes 
met realtime inzicht waar de bestelwagens zich bevinden

•  Eenvoudig onderhoud plannen 
met de onderhoudsplanner voor de wagenparkbeheerder

•  Makkelijk voldoen aan wet- en regelgeving 
geautomatiseerde rapportages voor werk- en privé kilometers

De LeasePlan Connected Car App geeft de leaserijder overal en altijd toegang tot relevante informatie 
over de ritten die hij of zij rijdt. 
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Keuze uit 3 modules
Connected Car bestaat uit drie modules. Elke Connected Car is standaard uitgerust met het 
ritregistratiesysteem “Ritten”. Naar wens uit te breiden met de module Routes en Rijstijl. De tabel laat de 
diensten van elke module zien. 

Module 1 
Ritten

Module 2 
Routes

Module 3 
Rijstijl

Ritregistratie

Kaartgegevens

Points of Interest & Geofence

Auto Vinden

Onderhoud

Track & Trace

Eco & Safe Driving



5

Module 1: Ritten
Ritten is een zeer complete Connected Car 
instapmodule met vijf handige diensten die onder 
meer uw ritregistratie, ritplanning en het auto 
onderhoud vereenvoudigen. Bestuurders kunnen 
gereden routes terugkijken, routes als zakelijk of 
privé aanmerken en er is een functie ‘auto vinden’ 
beschikbaar. 

“Wagenparkbeheer kost voortaan 
minder tijd, minder geld en is vooral: 
minder gedoe.”

Mobiel zijn én blijven
Heel handig: wagenparkbeheerders kunnen 
meldingen van Connected Car instellen, die zij 
ontvangen zodra auto’s een bepaalde zone inrijden 
of verlaten. Meldingen over reparatie en onderhoud 
volgen automatisch uit kilometerstanden of 
foutmeldingen van de auto. Tijdig onderhoud kan tijd 
en kosten besparen. En niet onbelangrijk: stilstand 
voorkomen.

Module 2: Routes
De module Routes laat realtime zien waar de auto’s 
van uw wagenpark zich bevinden. Ook wel Track 
& Trace genoemd.Track laat de exacte positie van 
de auto op de kaart zien; Trace de afgelegde route 
ernaar toe. U kunt situaties tot 90 dagen in het 
verleden terughalen en bekijken. Het spoor op de 
kaart laat zelfs voor zakelijke ritten zien wanneer 
de auto stilstond en waar de auto op een bepaald 
tijdstip was. 

Volg het wagenpark live op de kaart
Track & Trace geeft een paar keer per minuut de 
positie van de auto door via GPS. Auto’s zijn daarmee 
zo goed als live te volgen op de kaart. Oordeel zelf hoe 
waardevol dat is, bijvoorbeeld voor een bezorgdienst. 
Tussentijds bijsturen naar een nieuwe of gewijzigde 
afleverlocatie is nog nooit zo makkelijk geweest.

“Wie rijdt er in de buurt van Hilversum? 
We hebben een spoedje!”

Goed om te weten: 
Bestuurders die in de privémodus rijden met de 
PWZ (= Privé, Werk, Zakelijk) schakelaar, zijn voor de 
werkgever niet zichtbaar. Meer informatie daarover 
vindt u onder ‘Persoonlijke data, een serieuze zaak’.

Module 3: Rijstijl
Wie Ritten én Routes gebruikt, kan Connected 
Car verder uitbreiden met de module Rijstijl. 
Het monitoren en coachen van rijgedrag helpt 
bestuurders zuiniger én veiliger te rijden. Daarmee 
is bijvoorbeeld de CO2 uitstoot van uw wagenpark 
te verlagen. Eenvoudige management rapportages 
geven u 24/7 actueel inzicht. 

“Met hoeveel procent kunnen we onze  
CO2-uitstoot nog terugbrengen?”

Management rapportages voor de werkgever
Krijg inzicht in de bezettingsgraad, de gemiddelde 
ritduur en ritafstand binnen bepaalde timeslots 
van de dag (ochtend-, middag-, avondploeg). Zo 
wordt duidelijk welk type brandstof bij de bestuurder 
past, maar ook of een hybride, dan wel elektrisch 
aangedreven motor een interessante optie is.
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Connected 24/7 
Connected Car is makkelijk in gebruik. LeasePlan 
begeleidt een correcte aflevering: van inbouw tot 
en met gebruikerstests. Met een Connected Car 
training of met de implementatiebegeleiding van 
Consultancy Services helpen we u hier graag bij. 
Vanaf de dag dat Connected Car geïnstalleerd is 
uw auto’s, zijn de diensten van uw module direct 
toegankelijk. Het gebruik van Connected Car 
spreekt voor de bestuurder meestal voor zich. Zijn 
er toch vragen? Klantenservice helpt verder.

LeasePlan Connected Car App
Met de LeasePlan Connected Car App op hun 
smartphone krijgen bestuurders toegang tot 
relevante informatie en functies.

Afbeelding 3:
Overzicht Systemen

Afbeelding 1:
Overzicht Mijn Auto

Afbeelding 2:
Dashboard Rijstijlmodule

“Auto starten, inloggen en ontdekken wat slimmer rijden voor u doet. 
Online of via de Connected Car App!”
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Persoonlijke data, een serieuze zaak
Wie zijn wagenpark slimmer wil laten rijden, heeft gegevens nodig van de auto zelf én over het 
rijgedrag van de bestuurder. Dit kan de leaserijder zijn van een persoonsgebonden leaseauto of 
een medewerker die gebruik maakt van een poolauto. Omdat we persoonsgegevens uitwisselen 
en opslaan, houden we ons aan wettelijke regels en doen we er alles aan om de persoonsgegevens 
waarover wij beschikken te beschermen. 

Welke persoonsgegevens we gebruiken?
LeasePlan Connected Car verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om connected te kunnen rijden.
Onze LeasePlan Connected Car Privacyverklaring vertelt per Connected Car dienst, in heldere taal, 
welke persoonsgegevens gebruikt worden. De Privacyverklaring is geschreven voor de bestuurder 
van de auto, maar geeft tegelijkertijd achtergrondinformatie voor de werkgever over de invoering 
van connected rijden. Goed om te weten: voor de invoering van Connected Car is instemming van de 
ondernemingsraad nodig. Dat is bij wet bepaald.

“Privacy van persoonsgegevens nemen we heel serieus;  
bewegingsvrijheid is tenslotte de reden van ons bestaan.”
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Bestuurders informeren:  
een zaak van iedereen
Zowel LeasePlan als werkgevers zijn 
verantwoordelijk voor het informeren 
van bestuurders over het gebruik van 
persoonsgegevens. LeasePlan doet er alles 
aan om dit zo goed mogelijk te faciliteren en 
zo makkelijk mogelijk te maken. Op meerdere 
momenten en platforms stellen wij onze 
Privacyverklaring beschikbaar. Updates en 
upgrades naar nieuwe functionaliteiten maken 
we aan bestuurders bekend via de LeasePlan 
Connected Car App en op onze website. 
Altijd met een verwijzing naar onze actuele 
Privacyverklaring. 

Hoe informeert u uw werknemers?  
Als werkgever heeft u eigen informatieplicht 
over hoe u met persoonsgegevens van uw 
werknemers omgaat, ook in het kader van 
Connected Car. Belangrijk dus dat u werknemers 
die connected gaan rijden, vooraf informeert over 
het gebruik van persoonsgegevens. 
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What’s next in wagenparkbeheer
Welke Connected Car modules u ook kiest, wagenparkbeheer wordt makkelijker, voordeliger en kost 
voortaan minder tijd. U rijdt schoner en veiliger: daar worden wij blij van. 

De toekomst tegemoet
We zouden LeasePlan niet zijn, als we ons vandaag niet al bezig houden met de diensten die we 
morgen en overmorgen willen leveren om de toekomst van mobiliteit mede te bepalen. Daarom zijn we 
aangesloten bij het EV100 initiatief, de Global ZEV Challenge en Land Life Company. Initiatieven die 
zich hard maken voor de overgang naar zero emissie. 

We doen het samen
We weten dat trends en ontwikkelingen in mobiliteit ook uw vak raken. Daarom delen we graag onze 
kennis, onder meer via onze nieuwsbrief. Wilt u dieper op een onderwerp ingaan? Neem dan contact 
op met uw accountmanager of met onze afdeling Sales. Een inspirerende toekomst creëren, doen we 
tenslotte samen!

LeasePlan en TomTom Telematics hebben samengewerkt om jou
het beste van telematica en wagenparkbeheer te brengen.
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