
 

D E E L M O B I L I T E I T  V O O R  Z A K E L I J K  R I J D E N

POWERED BY TERBERG BUSINESS MOBILITY



Met JustGo Business bieden we dé oplossing voor het

mobiliteitsvraagstuk van deze tijd, namelijk: de behoefte aan

flexibiliteit, efficiëntie en kostenbesparing. 

Met de app kunnen uw medewerkers de auto snel en makkelijk

reserveren én openen en sluiten. Met het bijbehorende online

platform heeft u volledige controle over het beheer van de

voertuigen, gebruikers, bedrijven, facturen en rittenadminstratie

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN

EINDELOOS MET JUSTGO BUSINESS

HET AANBOD

Sharing Hardware Box

JustGo Sharing app 

Online platform

€85 per

maand 

+  €299

eenmalig 

Door het plaatsen van de Sharing Hardware Box wordt het mogelijk

om bestaande auto’s deelbaar te maken. Heeft u toch een auto

nodig? Dan kunt u ervoor kiezen om een abonnement, shortlease of

leasecontract te nemen in combinatie met JustGo Business. Handig!



WAAROM KIEZEN VOOR 

JUSTGO BUSINESS? 

Flexibel en gemakkelijk

Besparing op kosten, grond en uren 

Extra service en meerwaarde 

Efficiënt en overzichtelijk 

Draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen 

Snel en gemakkelijk reserveren, openen en sluiten van de voertuigen in één app.

Daarbij heeft u alles in beheer in het online platform met overzichtelijke data,

rapportages en rittenadministratie. Op- of afschalen? Dat is makkelijk geregeld!

Een efficiënter wagenpark waardoor u tot ongeveer 40% van uw kosten kan

realiseren. Hierdoor is er een kleiner wagenpark nodig en door de automatisering

vraagt het minder tijd en uren van uw medewerkers. 

Geen gedoe met onderhoud en schoonmaak want dat regelen wij. En hebben uw

medewerkers hulp nodig of hebben ze pech? Met onze 24/7 klantenservice zijn ze

zo weer onderweg. Bovendien kunnen medewerkers ook nog eens buiten

werktijden gebruik maken van andere mobiliteit zoals verhuisbusjes, stationwagons

en EV’s.

  

Door optimaal gebruik van de voertuigen, alles in één app en het online platform

waarin u data en rapportage overzichtelijk in beheer heeft, zorgt u ervoor dat u

wagenpark zo efficiënt mogelijk inzet.  

Optimaal gebruik maken van uw wagenpark zorgt voor een lagere CO2 uitstoot,

een schonere lucht, meer ruimte voor groen, lagere productie van nieuwe assets,

financiele vrijheid, kwaliteit en onderhoud.  



Klaar om te gaan? 
Met JustGo Business leveren wij de meest efficiënte

manier van flexibele mobiliteit.  Kan uw bedrijf wel

wat flexibiliteit gebruiken? Wij kijken en denken graag

mee over hoe  we JustGo Business in uw voordeel

kunnen laten werken. 

De mogelijkheden zijn eindeloos. JustGo. 

Neem dan nu contact op via: 

030 - 288 47 74 

of justgo@terbergbusinessmobility.nl.  


