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“let it fleet” is een in België gevestigd, jong en dynamisch wagenpark- en mobiliteitsadviesbureau 

opgericht in 2020 door Wim Buzzi en Alain Duez. Minder dan een jaar later verwelkomt “let it 

fleet” twee nieuwe partners: Thibault Degrande en Timo Latruwe, PhD-researchers aan de UGent 

en oprichters van Modal mobility, een technologiestart-up die softwareoplossingen aanbiedt 

binnen het domein van corporate mobility. 

 

De toevoeging van deze technische expertise aan de vloot- en mobiliteitsexpertise stelt “let it 

fleet” nu in staat om haar klanten efficiënter en diepgaander te helpen, via geautomatiseerde 

analyses en aangepaste tooling voor haar klanten. Ze bieden een volledig scala aan diensten en 

softwareoplossingen die zijn toegespitst om klanten te helpen bij het controleren, ontwerpen, 

implementeren en beheren van hun toekomstige wagenpark- en mobiliteitsbeleid. 

De “let it fleet”-identiteit verwijst naar de basiswaarden waar ze voor staan en definieert de 

keuzes die ze maken: 

    
 

FLEXIBLE & 

TAILORED 

We passen ons 

aanbod aan omdat 

elke klant zijn eigen 

DNA en strategische 

vereisten heeft. 

Openheid als 

sleutelkenmerk 

MOVING FORWARD 

Vooruit kijken in een 

dynamische 

mobiliteitsmarkt stelt 

klanten in staat 

voorop te blijven 

lopen en potentiële 

blootstelling te 

beperken 

FAIR & SQUARE 

We geloven sterk in  

onpartijdige 

dienstverlening: 

doeltreffend, 

hoffelijk en 

betrouwbaar 

CAR ADVOCATES 

We houden van 

mobiliteit en zijn 

alternatieven, maar 

zeker ook van auto's. 

Vooral fleet auto's, 

EV's, PHEV's en zelfs 

diesels... 

FAST & EFFICIENT 

Efficiëntie is de 

dingen goed doen; 

effectiviteit is de 

juiste dingen doen. 

 

Terwijl de 3 basis pijlers van let it fleet op het eerste zicht klassiek lijken; verrassen ze door 

People, Procurement en Process in een nieuw kleedje te steken.  
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Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak en let it fleet gelooft dat elke Fleet & Mobility (F&M) 

manager en de afdelingen waarmee ze samenwerken, zoals HR & Procurement, de vruchten 

zullen plukken van een samenwerking waarbij een nieuw concept van op maat gemaakte 

strategische en operationele ondersteuning voorop staan. 

 

01 People 
Ondersteun medewerkers bij hun 

persoonlijke woon-werktraject en 

vervoersbehoeften 
• Hoe beïnvloedt Covid onze 

mobiliteitsverwachtingen voor 

werknemers? 

• Is onze policy nog steeds 

competitief en aantrekkelijk? 

02 Planet 
Wat is het potentieel om de 

ecologische voetafdruk van bedrijven 

te verkleinen? 
• Zijn we klaar voor alternatieve 

mobiliteit? 

 

 03 Profit 
Hoeveel zou een groener 

wagenpark kosten in vergelijking 

met het huidige wagenpark? 
• Hoe kunnen we 

medewerkers financieel 

stimuleren om te kiezen 

voor duurzamere 

vervoersmiddelen? 

• Hoe spelen we in op de 

veranderende fiscale 

context? 

 

Hoe beheersen we het 

mobiliteitsbudget? 
• Is ons beleid bestand 

tegen veranderingen? 

Ben je een F&M manager en op zoek naar innovatieve ondersteuning tijdens dit uitdagend 

tijdperk: hier zijn de belangrijkste redenen waarom let it fleet goed geplaatst is om u te helpen: 

      

Client Centric 

Strategic Advice 
One size does not 

fit all, we geloven 

dat elk bedrijf 

anders is, daarom 

bieden we 

oplossingen op 

maat. 

Data driven 

Analytics & 

Scenario 

rendering 
Innovatieve IT-

analysetools en 

robuuste TCO-

gerichte 

scenariosimulaties 

onderscheiden ons 

van onze 

concurrenten. 

Real & 

Sustainable Cost 

Savings 
We doen geen loze 

beloften, maar 

betrouwbare 

aanbevelingen die 

u zullen leiden tot 

meetbare & 

duurzame 

kostenbesparingen 

45+ Years of 

Fleet & Mobility 

expertise 
Internationale, 

cross-functionele 

fleet & 

mobiliteitservaring 

die teruggaat tot 

1993. 

Single Point of 

Contact 
Geen tijdsverlies 

door herhaaldelijk 

uw vraag te stellen 

of door het zoeken 

naar de juiste 

contactpersoon, uw 

contactpunt is 

vertrouwd met uw 

bedrijf en fungeert 

als een verlengstuk 

van uw team. 

100% 

Independent 
We hebben geen 

bevoorrechte 

banden met lease 

bedrijven, 

constructeurs of 

andere mobiliteits 

aanbieders. Deze 

onafhankelijkheid 

geeft u en ons 

gemoedsrust. 

 

 

let it fleet bedient alle soorten bedrijven in alle sectoren, van kleine non-profitorganisaties tot 

grote multinationals en alles daartussenin. Hoewel sommigen zeggen dat traditionele fleet 

consulting achterhaald is, helpt let it fleet u bij de overgang naar een wereld waar het effectief zo 

is. Diepgaande, datagedreven analyses vormen de basis van uw strategische beslissingen en 

technologiegedreven processen zorgen voor een efficiënte implementatie. Voor meer 

informatie: www.letitfleet.com of neem contact op met ons team: 

http://www.letitfleet.com/
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