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Overname leasecontracten Mijndomein Auto
Per 1 juni 2021 neemt Wittebrug Lease B.V. de leaseactiviteiten over van Mijndomein Auto B.V.

Tevens intensiveren Wittebrug Lease en Mijndomein hun samenwerking op het gebied van

deelmobiliteit. Als onderdeel van mijndomein.nl is Mijndomein Auto in 2010 gestart met het

aanbieden van leasecontracten. Wat destijds begon als een ‘spontaan idee’ is uitgegroeid tot een

volwaardige leasemaatschappij, met zowel particuliere als zakelijke contracten.

De overname van de leasecontracten van Mijndomein Auto door Wittebrug Lease is gevolg van

een strategiewijziging van Mijndomein, waarbij volledig wordt ingezet op deelmobiliteit. Private

lease en Business lease zijn daar geen onderdeel meer van. Mijndomein Auto is erg blij dat de

klanten op een goede manier worden opgevangen door Wittebrug Lease.

Wittebrug Lease is een middelgrote leasemaatschappij, onderdeel van Riva Groep. “Met het oog

op onze strategische groei is het leasepark van Mijndomein Auto een mooie aanvulling op onze

portefeuille. De private leasecontracten zullen worden toegevoegd onder ons label IKRIJ.NL en

de zakelijke leasecontracten bij Wittebrug Lease," zegt Arno van Hattem, Algemeen Manager

van Wittebrug Lease.

Wittebrug Lease streeft naar langdurige klantrelatie, waarbij persoonlijk contact een

belangrijke pijler is. Dit met het doel om als complete mobiliteitspartner de particuliere en

zakelijke klant goed van dienst te zijn. Zowel Wittebrug Lease als IKRIJ.NL scoren jaarlijks

sterk bij de verkiezing ‘Leasemaatschappij van het jaar’ van de Vereniging Zakelijke Rijder

(VZR.nl).

Naast de hoogwaardige dienstverlening van Wittebrug Lease en IKRIJ.NL, kunnen klanten van

Mijndomein Auto nu ook gebruik gaan maken van overige mobiliteitsoplossingen zoals de

Wittebrug Mobiliteitskaart en de Wittebrug Leasefiets.

⏲

http://pers.mijndomein.nl/


OVER MIJNDOMEIN

Over Mijndomein:

Mijndomein ging in 2003 van start als internetbedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat actief is op het
gebied van domeinhosting, registratie en het bouwen van websites en private lease. Het bedrijf richt zich als
challenger op markten waar traditionele partijen de dienst uitmaken. Door in de bedrijfskolom grote stappen over
te slaan, complexe zaken te vereenvoudigen en de klant online te bedienen biedt Mijndomein betere service
tegen een lagere prijs. www.mijndomein.nl
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