
 
 

Alphabet Belgium Persbericht 
Alphabet kiest voor VAB als Assistance Partner 

 

Aartselaar, 31 oktober 2019 – VAB wordt de nieuwe bijstandspartner van 

leasingmaatschappij Alphabet. Deze nieuwe samenwerking gaat van kracht vanaf 

december 2019.  

 

In de nieuwe samenwerking met VAB optimaliseert Alphabet de pechverhelping voor haar bestuurders 

verder. Zo breiden de landen waarin dekking wordt aangeboden verder uit. Ook de service voor 

fietsen kent een upgrade. Fietsers genieten binnen de hele Benelux van een VIP service, waarbij er 

een maximale wachttijd van 30 minuten is vastgelegd.  

Door de samenwerking met Alphabet versterkt VAB verder zijn positie als marktleider in het B2B 

segment.  Geert Markey, CEO VAB, licht verder toe: “Zowel VAB als Alphabet vonden elkaar in een 

passie voor klantentevredenheid om een belangrijke “moment of truth”, zijnde pech onderweg, voor 

de bestuurders zo aangenaam mogelijk te maken. We kijken alvast uit naar een vruchtbare en 

langdurige samenwerking met Alphabet.” 

De overschakeling naar een nieuwe partner brengt geen implicaties met zich mee voor de bestuurders 

van een Alphabet wagen. Zij contacteren nog steeds dezelfde nummers in geval van pech onderweg.  

 
Erik Swerts, CEO Alphabet Belgium, en Geert Markey, CEO VAB, zetten hun handtekening onder het 

nieuwe contract. 

Over Alphabet 

Als één van de marktleiders voor zakelijke mobiliteit in Europa helpt Alphabet bedrijven om hun 

wagenpark op een efficiënte en duurzame manier te beheren. Alphabet werd in 1997 opgericht als 

een divisie van BMW Group en heeft sindsdien een brede kennis verworven op het gebied van 

internationaal wagenparkbeheer en operationele leasing. De uitgebreide dienstverlening omvat zowel 



 
 

advies als financiering. Om aan de specifieke eisen van bedrijven te voldoen, zijn Alphabets zakelijke 

mobiliteitsoplossingen op maat gemaakt.  

Met een portefeuille van meer dan 680.000 voertuigen van alle merken in 29 landen is de organisatie 

één van de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag meer dan 

52.000 voertuigen, eveneens goed voor een plaats in de top 3.  

Met haar expertise en technologie loopt Alphabet voorop op het gebied van Advanced Mobility 

Solutions: AlphaElectric biedt bedrijven uitgebreide eMobility-oplossingen, terwijl AlphaCity een 

kostenbesparende Corporate Car Sharing regeling biedt en AlphaFlex bedrijven toelaat om een 

mobiliteitsbudget te integreren. Onze handige app AlphaGuide biedt onze bestuurders de ideale hulp 

onderweg. 

Meer informatie vindt u op www.alphabet.be.      

Contact 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Kirsten Major, Persrelaties, Alphabet Belgium 03 

459 59 74 , kirsten.major@alphabet.be.  
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