
Schoon rijden en
besparen op uw

mobiliteitskosten?

Kies dan het Rij Groen Plan van Friesland Lease
Friesland Lease heeft een Rij Groen Plan ontwikkeld om het verkeer met privéauto’s van uw werknemers 
sterk te verduurzamen. Met dit plan worden minder zuinige privéauto’s vervangen door nieuwe zuinige en 
schone leaseauto’s. Hiermee kunnen bedrijven, die het ‘Rij Groen Plan’ aan werknemers aanbieden, de totale 

CO₂-footprint van hun organisatie aanzienlijk verminderen. Lees op de volgende pagina meer informatie.



Friesland Lease heeft een Rij Groen Plan ontwikkeld om 
het verkeer met privéauto’s van uw werknemers sterk 
te verduurzamen. Met dit plan worden minder zuinige 
privéauto’s vervangen door nieuwe zuinige en schone 
leaseauto’s. Hiermee kunnen bedrijven, die het ‘Rij Groen 
Plan’ aan werknemers aanbieden, de totale CO₂- footprint 
van hun organisatie aanzienlijk verminderen.

Bespaar op uw mobiliteitskosten.
Door gebruik te maken van Rij Groen Plan biedt u 
werknemers die normaal gesproken niet in aanmerking 
komen voor een leaseauto, een aantrekkelijke arbeids-
voorwaarde. Als u in plaats van het verstrekken van een 
reiskostenvergoeding een kleine en schone leaseauto ter 

beschikking stelt op basis van een eigen bijdrage van 
de berijder, kunnen uw mobiliteitskosten zelfs dalen! 
Afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage én de 
fiscale waarde van de Rij Groen Plan auto kan de fiscale 
bijtelling voor de berijder ook nihil zijn. Daarnaast rijden 
uw medewerkers in betrouwbare nieuwe auto’s. Bij veel 
relaties worden de Rij Groen Plan auto’s ook gebruikt als 
drager van bedrijfsreclame.

Door gebruik te maken van het Rij Groen Plan biedt u uw 
werknemers een schone en zuinige auto tegen een aan-
trekkelijk leasetarief. Onze accountmanagers vertellen u 
graag meer over deze interessante groene propositie.
Lees alle actuele informatie online.

De voordelen van Rij Groen Plan op een rijtje

Aantrekkelijk leasetarief

24/7 Mobiliteitsgarantie

Zekerheid en flexibiliteit

Budgetneutraal

Representatieve auto’s voor uw werknemers 
waarop bedrijfsreclame mogelijk is

Bekijk alle voordelen van het Rij Groen Plan
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Rij in een zuinige, schone leaseauto 
Bespaar op uw mobiliteitskosten.

Gebruiksers over Rij Groen Plan
Dhr. Schram – OSG Singelland 
De heer Schram is voorzitter van het college van bestuur 
scholengemeenschap OSG Singelland en verantwoordelijk voor de invoering 
van het Rij Groen Plan bij OSG Singelland.

https://www.frieslandlease.nl/concept/rij-groen/
http://www.frieslandlease.nl/concept/rij-groen/
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http://www.frieslandlease.nl
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