
‘Van bezit naar gebruik’
De A-point Groep Business Center is dé specialist voor de (vol) elektrische modellen van  

zowel Volkswagen en Audi als SEAT, Skoda en Volkswagen Bedrijfswagens. De ideale partner  

om mee in gesprek te gaan over de toekomst van jouw wagenpark.

A-point Hoofddorp

Robert Wullings (l) en Ton van der Horst

Het bedrijf aan de Jacobus Spijkerdreef in 
Hoofddorp is per 1 januari 2018 verkocht aan 
A-Point. Inmiddels heeft het Business Center 
van de A-Point Groep per 1 maart jongstleden 
ook zijn intrede gedaan in het pand. Het 
Business Center is speciaal voor de zakelijke 
klant ingericht. Er wordt gewerkt met een vast 
team, waardoor je altijd een vast contactpersoon 
hebt. Voor alle vragen over tijdelijke 
vervoersbehoeften, het kopen of leasen van een 
nieuwe of jong gebruikte auto en advies over het 
verduurzamen van jouw wagenpark kun je bij 
het Business Center terecht. “Robert Wullings 
is hiervan de manager”, legt Ton van der Horst, 
vestigingsmanager, uit.

VOLKSWAGEN
Volkswagen is een merk met heel veel historie, 
maar is eigenlijk helemaal niet zo oud (1948). 
Het heeft twee grote stromingen gekend. De 
eerste stroming was de Kever, daarna kwam 
de Golf. De derde stroming komt er nu aan in 
de vorm van de ID.3. De drie is dus bewust 
gekozen, omdat Volkswagen denkt dat dit het 
derde succes van Volkswagen wordt. “De ID.3 
is een volledig elektrische auto die iets groter is 
dan de Golf, maar van binnen net zo ruim is als 
een Passat”, legt Ton uit. De ID.3 komt er in 
drie uitvoeringen, te weten met een actieradius 
van 330, 420 en 550. Verwachte afleverdatum 
is 2020, maar nu al te reserveren. Robert vult 
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aan dat het instappakket van de nieuwe ID.3 
€ 34.000,- is. “Hiermee hoopt Volkswagen 
dan ook een groot gedeelte van de markt 
te veroveren die Tesla, vanwege hun hogere 
segment, laat liggen.”

Nederland is één van de Europese landen die 
voorop loopt als het gaat over elektrificeren van 
auto’s. De ontwikkelingen hieromtrent zijn in 
een stroomversnelling terecht gekomen. Robert: 
“Tot 2026 komen er meer dan 80 volledig 
elektrische modellen op de markt binnen ons 
merk. Dat is bijna één model per maand. Dit 
zorgt voor grote veranderingen, zowel voor de 
particuliere als voor de zakelijke rijders. Bij de 
zakelijke rijder speelt er ook nog een financieel 
aspect, de bijtelling. Daar is Nederland redelijk 
uniek in. Maar dat is niet de reden waarom er 
zoveel elektrische auto’s komen. De reden is dat 
de CO2 uitstoot, waar we binnen de Europese 
Unie aan moeten voldoen, omlaag moet. En je 
ziet dat bedrijven hier ook graag aan meewerken 
en hierdoor hun eigen wagenpark onder de loep 
nemen.” 

“Veel mensen kijken naar de actieradius”, 
vertelt Ton, “maar bijna niemand hoor je over 
de laadtijd die eigenlijk veel belangrijker is. 
Bijvoorbeeld, de ID.3 is binnen 30 minuten 
voor 80% opgeladen. En men krijgt 6 jaar 
onderhoud en 8 jaar garantie erbij.”

VAN A NAAR B
Elektrisch rijden is de toekomst. Maar wat ook 
de toekomst is, is dat bedrijven steeds meer 
gaan het nadenken over hoe je überhaupt van 
A naar B komt. In de grote steden krijgt men 
bijvoorbeeld nog maar 0,3 parkeerplaats per 
huishouden. Dit is iets wat vanuit de overheid 
opgelegd wordt, waardoor je wordt gedwongen 

om na te denken over het benutten van de 
beschikbare capaciteit. Auto delen is hierdoor 
in opmars. Mobiliteit-hubs zijn hiervoor een 
oplossing, waardoor je het bezit van een auto ‘an 
sich’ ziet afnemen. “Het traditionele landschap 
van het bezitten van een auto verandert 
hierdoor”, legt Robert uit. “Met ons Business 
Center kijken wij graag mee met de bedrijven 
ook op dit gebied. Wij zijn een centraal 
aanspreekpunt en bieden graag totaaloplossingen 
met betrekking tot zakelijke mobiliteit.”

SHuTTLE mOBiLiTEiTSPAS 
Niet alleen een auto delen is in opmars. Ook 
de mobiliteitspas wordt steeds meer gebruikt. 
Dit is een credit card-achtig idee waarmee je 
een (elektrische) deelauto of fiets kunt huren, 
maar ook van het openbaar vervoer gebruik kan 
maken, een taxi bestellen en tanken. “Vanuit 
ons Business Center hebben wij de Shuttle 
Mobiliteitspas die al bij veel grote bedrijven zijn 
intrede heeft gedaan. Dus naast het elektrificeren 
van auto’s is dit echt de verandering waar we in 
zitten als we kijken naar de toekomst. In gedrag, 
houding en bezit van een auto is er steeds meer 
bewustwording.”


