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Eén blik op de Range Rover Velar en u bent verkocht. Met zijn  
futuristisch design valt hij overal op. Binnen staat alles in het teken  
van uw comfort. Zo biedt hij u de aangename rijbeleving die u  
verwacht van een hoogstaande bedrijfswagen. Woorden schieten  
te kort om het Range Rover Velar gevoel te beschrijven. Ga hem  
dus zelf ontdekken bij uw Land Rover verdeler. Vanaf € 56.950 btwi. 

landrover.be

NO HEADLINE REQUIRED
LAND ROVER FLEET & BUSINESS

5,8-8,3 L/100 KM – CO2: 152-189 G/KM (NEDC)
Milieu-informatie [KB 19/03/04]: landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. 
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EDITO 3

Beste lezer,

In een sector die constant onderhevig is aan verandering, is het 

een goede zaak om te kunnen vertrouwen op partners waar je 

al lang mee samenwerkt. Bekende gezichten of stemmen die 

weten wie een klant is zonder dat ze een dossiernummer moe-

ten vragen. Bij J&T Autolease is dat alvast ons bedrijfs-DNA. En 

datzelfde geldt voor onze partners waar we mee samenwerken.

En omdat u niet altijd contact hebt met de mensen die ook in 

de achtergrond voor u werken, stellen we u in dit nummer van 

Automotions ons team voor. Een team dat door de jaren heen 

– samen met ons wagenpark (ondertusseen een vloot van meer 

dan 10.000 wagens) – stevig gegroeid is maar ook bestaat uit 

medewerkers die al jaren bij ons zijn. U zal ontdekken wat hen 

drijft. En één ding hebben ze allemaal alvast gemeen: een passie 

voor persoonlijke service, iedere dag opnieuw.

Ik wens u dan ook veel leesplezier met deze who is who bij J&T 

Autolease!

ÉÉN TEAM,  
ÉÉN PASSIE

PERSOONLIJKE SERVICE, 
IEDERE DAG OPNIEUW

Jan Deknuydt
Algemeen directeur



NEW PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU ?

*De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing: 53,5 %; deze 
voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel.

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be
V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.

3,7 L/100 KM 98 G /KM (VOLGENS NEDC-NORM)

NEW 508
Active 1.5 l BlueHDi, 130 pk, Stop & Start,  
automatische versnellingsbak EAT8, zonder optie.

MAXIMALE FISCALE 
AFTREKBAARHEID90% NETTO VAA  

76 €/MAAND*

297x210_Peugeot_NEW508_FleetPM_OFFRE_FRNL 2.indd   2 25/10/2018   09:47
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PETER CANDRIES, 
MC MOTORS

“De samenwerking met J&T Autolease zie ik persoonlijk als een win-winsitu-

atie die in al zo’n 15 jaar gaande is. Alles begon toen zowel MC Motors als J&T 

Autolease nog op de Noorderlaan gevestigd waren en de klant Inspectorate 

Antwerpen, waarvan de wagens allemaal via ons als dealer liepen. Wij verwe-

zen hen door naar J&T Autolease met als resultaat dat ze al hun wagens na 

een tijdje naar deze leasemaatschappij haalden. Teken dat ze tevreden waren! 

Wanneer een klant tevreden is over een leasemaatschappij, is hij dat ook over 

ons. Dat heeft veel te maken met de persoonlijke aanpak van J&T Autolease. 

Je belt naar een medewerker en krijgt meteen een antwoord, zelfs wanneer 

je vaste contactpersoon er niet is. Er gaan geen paraplu’s open, maar je wordt 

persoonlijk geholpen. Dat is een eigenschap die je niet bij elke leasemaat-

schappij terugvindt. Je bent niet klant nummer zoveel, maar echt een persoon. 

Bovendien houden de medewerkers van J&T Autolease altijd hun woord, iets 

waar General Manager Jan Deknuydt zeer hard op hamert. Hij benadrukt ook 

het belang van de dealer in het hele leaseproces, en daar zijn we uiteraard erg 

tevreden mee. Hier staat dus zonder enige twijfel een 100 procent tevreden 

dealer en partner van J&T Autolease. Als alle leasemaatschappijen zo zouden 

zijn, zou mijn werk veel gemakkelijker zijn!” 

ROB 
CEURVELS, 
VAB
“In 2007 kwam er een partnership 

tussen J&T Autolease en VAB. We 

konden immers aantonen dat 

onze diensten een meerwaarde 

kunnen zijn voor de klanten van J&T 

Autolease, voor hun bestuurders 

enerzijds maar ook wat betreft de 

opvolging van hun vloot. De samen-

werking verloopt al meer dan tien 

jaar en die verloopt erg goed. Mede 

dankzij het feit dat J&T Autolease 

een erg flexibele leasemaatschap-

pij is die zeker met de nieuwste 

trends mee is. Daarenboven zijn ze 

zijn zeer klantgericht, maar ook zeer 

actief en inventief.” 

FILIP VAES, 
MEDIÙS

“Zoals vaak in het leven, ontstaan de langste relaties toevallig. Zo ook met J&T 

Autolease, toen ruim 20 jaar geleden een van onze bedrijfsklanten besliste om 

wagens te leasen via J&T Autolease, maar de verzekering ervan aan ons toe 

te vertrouwen. Het veelvuldig contact dat hieruit voortvloeide, creëerde een 

vertrouwensband tussen beide ondernemingen en de voedingsbodem voor 

een nauwere samenwerking. Aanvankelijk voorzichtig en bescheiden, door 

het verzekeren van een bepaald segment van hun leasingvoertuigen, om 

uiteindelijk uit te groeien tot unieke verzekeringspartner van de gehele J&T 

Autolease-vloot. Het ‘unieke’ aan J&T Autolease is dat zij gedreven zijn door de 

passie voor hun vak, de ambitie om op een gezonde en gecontroleerde wijze 

te groeien en de nadruk te leggen op een professionele en toch persoonlijke 

dienstverlening. Hierdoor is J&T Autolease gedurende de voorbije jaren ge-

staag gegroeid, zowel qua omzet als aantal medewerkers.”

THE PARTNERS  
BEHIND OUR SUCCES 
PARTNERS  
VAN HET EERSTE UUR 

Om het totaalpakket aan te 
bieden waar J&T Autolease 
mee uit pakt, heeft J&T 

Autolease al jaar en dag enkele vas-
te partnerschappen met belang-
rijke spelers. Mede dankzij deze 
partners kan J&T Autolease de per-
soonlijke dienstverlening, die de 
leasemaatschappij zo hoog in het 
vaandel draagt, blijven garanderen. 
Automotions liet er enkele aan het 
woord… 
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Ontdek de nieuwe Ford Transit Custom,  
Connect en Courier
Als u een goede indruk wilt maken met uw bedrijf, dan doet u dat met  
het nieuwe Ford Transit-gamma. De verbeterde connectiviteit en een nog 
betere efficiëntie zullen uw verbruikskosten ten goede komen. Sterker,  
dankzij alle innovatieve toepassingen en de hoge betrouwbaarheid bouwt  
het Transit-gamma gegarandeerd mee aan de goede reputatie van uw zaak.  
Surf naar ford.be

Een goede reputatie bouw je samen 
met de Ford Transit.

 4,3-7,2 L/100 KM.  117-187 G/KM CO2. (NEDC)
Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een 
andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.  ford.be
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6. Valérie Marques das Neves
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12. Koen Van de Vloed
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20. An Govaerts

21. Frédéric Lorgé

22. An Van Ooyen
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28. Jonathan Cuyt
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32. Patrick Cammers

33. Dimitri Troquay

34. Baro Ilak

35. Wout Van Opstal

36. Patrick Jaspers
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39. Dirk Coppens
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THE TEAMS  
BEHIND OUR 
SUCCES 
HET STERKE 
TEAM ACHTER 
J&T AUTOLEASE 

D at J&T Autolease 2018 kan 
eindigen met een wagen-
park van 10.000 voertui-

gen heeft de leasemaatschappij te 
danken aan het hardwerkende team 
dat achter de merknaam schuilt. 
Zowel de medewerkers als de trou-
we partners zorgen al jaren voor 
de persoonlijke service waar J&T 
Autolease voor staat. Om de J&T 
Autolease medewerkers nog beter 
te leren kennen, stelt Automotions 
elk team afzonderlijk aan u voor. 
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“Ik was in 1998 de eerste commercieel”, herinnert Jo zich. “Tot 

dan waren er enkel een zaakvoerder, een boekhouder en 

een technische man. Ik ben prospecties beginnen doen via 

het magazine Vacature, waarin ik opzocht welke bedrijven 

een wagen aan hun personeel aanboden. Vervolgens nam ik 

contact op om J&T Autolease bij hen voor te stellen. Dat was 

echt pionierswerk.”

In die twee decennia zag heel wat veranderen binnen het 

bedrijf. Hij maakte twee verhuizen mee, de introductie van 

heel wat softwarepakketten en zag heel wat collega’s komen 

en gaan. “Vroeger was de job veel meer handwerk. Offertes 

maken was ook echt manueel. Ik kon er toen bij wijze van 

spreken één opstellen op een bierviltje, terwijl dat nu allemaal 

via de computer gaat”, lacht de Senior Account Manager.

Dienstverlening als argument
Wat er in al die tijd niet is veranderd, is de service waar de klan-

ten van J&T Autolease doorheen de jaren zo verknocht aan 

zijn geraakt. “En dat is door de groei die we gekend hebben 

echt een uitdaging voor de toekomst”, weet Jo. “Wij hebben 

er immers altijd qua service bovenuit gestoken. Dat merk ik 

bijvoorbeeld doordat klanten die bij meerdere maatschappij-

en leasen altijd hun algemene vragen aan ons stellen. Bij J&T 

Autolease zijn ze immers zeker van een snelle reactie.”

Dat merkt ook Sales & Account Manager Dirk Dury op. In 

tegenstelling tot de Senior Account Manager, die eerder 

als een soort relatiebeheerder optreedt, gaan hij en zijn 

collega’s wel vaak op prospectie, met ongeveer zes nieu-

we gesprekken per week. “Daarbij spelen we steevast de 

dienstverlening van J&T Autolease uit. Wij bieden immers 

niet alleen mobiliteitsoplossingen aan, maar proberen de 

persoon die intern verantwoordelijk is voor de vloot zo veel 

mogelijk te ontlasten.”

1. SALES
“WIJ VERKOPEN MEER DAN 
EEN MOBILITEITSOPLOSSING”

Daar waar de Operationsafdeling een aantal nieuwe 
krachten in dienst heeft, kan het Salesteam reke-
nen op een team ouwe getrouwen. Senior Account 
Manager Jo Groven is zelfs de langst dienende J&T’er, 
met twintig jaar op de teller. In twee decennia tijd 
heeft hij J&T Autolease fors zien groeien.

10 THE PEOPLE BEHIND OUR SUCCES



Net dat stapje verder
Die focus op dienstverlening merk je ook in het Salesteam 

van J&T Autolease. Zo bestaat de afdeling ook uit een aantal 

Administration & Driver Care Officers en Lease Consultants, 

die onder meer de communicatie en dienstverlening naar de 

klant en bestuurder toe moeten bevorderen. Tot die laatste 

categorie behoort Kevin Wauters, die zijn functie graag uit 

de doeken doet: “Ik zorg voor het contact tussen de departe-

menten en de klanten. De salesmensen zijn vaak op de baan 

en dus niet altijd even bereikbaar. Wanneer de klant vragen 

heeft, bijvoorbeeld over fiscaliteit, dan proberen wij hem te 

woord te staan. Daarnaast maken we de offertes en bereke-

ningen op en plannen we afspraken met de salesmensen in.”

“WLTP WAS EEN UITDAGING. 
NET DAN APPRECIËREN DE 
MENSEN EEN PERSOONLIJKE 
BENADERING”

SONJA GOOSSENS

ADMINISTRATION & DRIVER CARE OFFICER

Sales team
Ann Van Tichelen

Danny Vermylen

Dimitri Troquay

Dirk Dury

Elham Beni Touzin

Ellen Wynants

Frédéric Lorgé

Jan Deknuydt

Jo Groven

Kevin Wauters

Patrick Jaspers

Philippe Vermoesen

Sonja Goossens

Tom De Smet

Wout Van Opstal
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Op vraag van de klant breidde J&T Autolease 
haar aanbod uit met (bak)fietsen.

Wanneer die offerte dan getekend is, treedt Administration & 

Driver Care Officer Sonja Goossens in actie. “Op het moment 

dat de klant groen licht geeft voor de offerte, nemen wij con-

tact op voor de bestelbevestiging en maken we het contract 

op. Nadien bestellen we de wagens en houden we tijdens het 

proces iedereen op de hoogte. Daarnaast regelen we heel het 

papierwerk, zoals de inschrijvingsdocumenten, en verzorgen 

we natuurlijk de levering van de wagen.”

Dat laatste onderdeel van Sonja’s ta-

kenpakket kwam de laatste maanden 

onder druk te staan door de in voege 

treding van de nieuwe WLTP-testcyclus. 

Heel wat wagens raakten niet op tijd 

gehomologeerd, wat de leveringster-

mijnen danig deed oplopen. “Net in 

die situaties is het persoonlijk contact 

van belang”, weet Sonja. “We hielden 

constant de vinger aan de pols bij de 

dealers en koppelden geregeld terug 

naar onze klanten. Op die manier weten 

ze dat ze niet vergeten worden.”

“WIJ NEMEN GRAAG  
DE UITDAGINGEN  
VAN DE KLANT AAN”
Het Salesteam van J&T Autolease krijgt geregeld vragen en verzoeken van 

klanten. “Een paar jaar geleden werd ik bijvoorbeeld voor het eerst aange-

sproken over bike leasing”, weet Jo Groven. “We hebben toen een kleinschalig 

voorstel uitgewerkt, en nadien zijn er nog klanten gevolgd. Vervolgens heeft 

Dirk dat verhaal helemaal op zich genomen en is onze bike leasingafdeling 

gegroeid tot wat ze vandaag is.”

“Vooral grote bedrijven zijn geïnteresseerd in bike leasing”, vertelt Dirk Dury. 

“Dat zorgt ervoor dat we toch al snel volume hebben kunnen creëren. Op dit 

moment hebben we ongeveer 2.500 fietsen, waarmee we één van de grootste 

fietsleasebedrijven van het land zijn. We mogen dan minder ervaring in fiet-

sen hebben dan in auto’s, maar dat maakt het net leuk. En wanneer de klant 

ons een uitdaging voorstelt, nemen we die graag aan”, glimlacht hij.

12 THE PEOPLE BEHIND OUR SUCCES



“Een totaal nieuwe 
dynamiek”
Roeland Vriens 
Fleet Manager Ford

Ford mag het nieuwe jaar inzetten met een dubbelslag in de VAB 
Gezinswagen van het jaar-verkiezing: de Ford Focus berline én 
de Ford Focus Clipper wonnen elk in hun categorie. Het is daar-
mee het eerste model ooit dat beide categorieën tegelijkertijd 
wint. Maar een productengamma dat er staat is niet de enige op-
steker voor fleet manager Roeland Vriens. Vraag en antwoord!

Leuke binnenkomer, zo twee titels ineens?
Uiteraard! De nieuwe Ford Focus is een heel belangrijk model 

voor ons en staat symbool voor de vernieuwing van ons gamma. Een 
lage uitstoot, rijcomfort, een mooi design, veel veiligheidstechnolo-
gie en qua connectiviteit ook top in zijn segment. De Fiesta werd een 
jaar geleden eveneens volledig vernieuwd en doet het heel goed, ook 
in fleet. Zo leveren we maar liefst 1.600 Fiesta’s aan het Wit-Gele Kruis. 
En natuurlijk is er nog ons gamma lichte bedrijfsvoertuigen, dat ook 
vernieuwd is en in dat segment zijn we marktleider in België. Ook in 
MPV’s en bij de SUV’s hebben we een ruim aanbod. Het gamma staat 
er met andere woorden vandaag.

Wat is er nog veranderd in 2018?
Naar klanten, leasingmaatschappijen en verdelers toe hebben wij 

een nieuwe strategie op poten gezet die je kan omschrijven met één 

woord: dynamiek. We willen veel dichter bij de leasingmaatschappij-
en staan om aan te geven dat we écht wel specialisten zijn. En met 
twee nieuwe account managers - beiden jong maar toch met heel veel 
ervaring – openen we ook naar de klanten een nieuw communicatie-
kanaal. Stéphanie Pauwels en Koen Verest hebben beide bijna tien 
jaar ervaring. Ze hebben veel meer in hun mars dan alleen maar een 
productgamma voorstellen. Ze hebben ervaring met consulting rond 
car policies, fiscaliteit, mobiliteit leasing, ... Een echte versterking 
voor ons team!

En beweegt er ook iets op het vlak van het dealernet?
Daar hebben we wellicht de grootste stappen vooruit gezet. Ik 

durf zeggen dat wij een van de beste dealernetwerken hebben op het 
vlak van fleet omdat zij zoveel ervaring hebben met lichte bedrijfs-
voertuigen ... en dat zijn per definitie professionele klanten. Die ser-
vice-gerichtheid is er dus al. Dat hebben we versterkt door een nieuwe 
cel op te richten naar de dealers toe. Ook daar hebben we met Steven 
Trentin de juiste man gevonden. Als Business Development Manager 
is hij de rechtstreekse link tussen Ford Fleet en het dealernet. Dankzij 
deze nieuwe structuur zullen wij beter in staat zijn onze strategie af te 
stemmen op de markt en daarenboven de individuele aanpak en on-
dersteuning van onze klanten verder uit te bouwen.

De Fiesta werd een jaar 

geleden eveneens volledig 

vernieuwd en doet het heel 

goed in fleet.

PUBLIREPORTAGE
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Enkele jaren geleden werd, mede door de forse groei die de 

leasemaatschappij kende, een structuur opgericht met team-

leaders per departement binnen de afdeling Operations. “Op die 

manier heerst er een duidelijke structuur binnen het bedrijf en 

wordt de klant niet van de ene persoon naar de andere gestuurd”, 

weet Martine Vervloet van het Customer Care Department, 

verantwoordelijk voor onder andere alles wat brandstofkaarten, 

boeteverwerking en contractaanpassingen aangaat.

An Govaerts van het Insurance Department vindt het opstar-

ten van een structuur waarbinnen vlot gewerkt kan worden 

enorm uitdagend. “Ik kom van een sociaal verzekeringskan-

toor voor zelfstandigen. Het stukje organisatie en structuur, 

daar heb ik ervaring in. Ervoor zorgen dat de juiste flows ont-

staan, zodat we vlot ons werk kunnen doen.”

“Aanspreken met de voornaam”
Want hoe beter de structuur, hoe meer tijd de personeels-

leden kunnen opbrengen voor de klant, is de redenering. 

Dat persoonlijk contact met de klant is en blijft immers het 

uitgangspunt bij J&T Autolease blijft. “Wanneer je naar mijn 

departement kijkt, kan je dat meteen heel concreet maken”, 

weet An. “Bij ons heeft de persoon aan de andere kant van de 

lijn schade aan zijn wagen, wat ervoor zorgt dat hij of zij op 

een of andere manier gestresseerd is. Wij kunnen als lease-

maatschappij dan echt het verschil maken op het vlak van 

service, door die persoon zo veel mogelijk te ontlasten.”

Daarin speelt ook het persoonlijke contact met de klant een 

belangrijke rol. “Klanten zijn bij ons geen nummers”, vertelt 

Lut Lauwens, verantwoordelijk voor de aanloop- en vervang-

wagens. “Wij spreken onze klant aan met de voornaam. Door 

dat goede contact met de klant, weten we ook vaak hoe de 

situatie bij een bedrijf in elkaar zit. Dat zorgt ervoor dat de 

klant geen grote uitleg moet doen, maar meteen een gepas-

te oplossing kunnen voorstellen. En vooral: dat we kunnen 

samenwerken in een familiale sfeer.”

Hart voor de auto
Maar ook een zekere passie voor de automobiel is onmisbaar. 

Meteen valt op dat heel wat leden van de Operationsafdeling 

een verleden hebben in de automobielsector, zoals Lut. “Ik 

ben dan ook verknocht geraakt aan de automobielwereld. 

Momenteel ben ik samen met mijn vriend en dochter bezig 

aan de restauratie van een Volkswagen Kever”, vertelt ze.

En ook bij Martine staat de auto thuis centraal. “Ik heb zelfs 

mijn man in de sector leren kennen”, lacht ze. Net als Lut en 

Bart Thieleman van het Technical Department werkte ze voor 

haar job bij J&T Autolease in een garage. “Die ervaring helpt 

ons wel”, weet Bart. “Ik probeer er samen met mijn team voor 

te zorgen dat de vloot rijdende blijft. Dat wil zeggen dat wij 

onderhouden en bandenwissels mee helpen plannen, maar 

ook onderhouden en herstellingen goedkeuren. Een deel 

daarvan gebeurt automatisch, maar de uitzonderlijke geval-

len verwerken wij nog altijd manueel.”

Door zijn achtergrond in de automobielsector kent Bart wel 

zijn pappenheimers. “Ik ben afgestudeerd als mecanicien, 

heb ook een jaar in die functie gewerkt, maar vervolgens 

2. OPERATIONS
HET LUISTEREND OOR AAN 
DE ANDERE KANT VAN DE 
LIJN
Het Operationsteam is de afdeling van J&T Autolease die het meest bezig is 
met de auto op zich. Bij het team kan u terecht voor al uw vragen over uw 
leasewagen, gaande van onderhoud en bandenwissels over verzekeringen 
en tankkaarten tot het gebruik van een vervang- of aanloopwagen. Een ding 
hebben alle teamleden gemeen: ze zijn voorzien van een hart voor de auto en 
een luisterend oor.
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heb ik toch geopteerd voor een kantoorjob. Dat ligt mij beter. 

Eigenlijk ben ik van stroper naar boswachter gegaan”, lacht 

hij. “In plaats van in een concessie te werken, controleer ik nu 

wat zij doen, en ik beklaag mij die overstap allesbehalve.”

Geen exacte wetenschap
Het laatste onderdeel van het Operationsteam is de 

Remarketingafdeling, waar Kenny Van Santfoort als teamlea-

der werkt. “Een heel uitdagende job”, weet hij. “Car remarke-

ting zorgt er voor dat de auto’s die einde contract zijn opge-

haald worden en een expertise ondergaan. Daarna worden 

de wagens zo spoedig mogelijk verkocht, waarbij we constant 

afwegen welk kanaal het beste is: tweedehandsmarkt, veiling 

en dergelijke meer.”

“Daarnaast gaan wij aan de slag met leasewagens waarvan 

het contract niet werd uitgedaan, bijvoorbeeld door faillisse-

ment of ontslag.” De bedoeling is natuurlijk dat deze wagens 

een nieuwe eigenaar vinden onder de bestaande klanten van 

J&T Autolease. “Hierdoor leggen we constant ons oor te luister 

bij de Salesafdeling om zo onze klanten zo snel mogelijk te 

kunnen helpen.”

Het buikgevoel blijft wel heel belangrijk bij remarketing, het 

is immers geen exacte wetenschap. “Zo kiezen we er bijvoor-

beeld soms voor om een wagen naar de veiling te brengen. 

Dan bestaat de kunst eruit om te kiezen tussen een verkoop 

of nog even wachten op een mogelijke buitenkans bij één van 

onze klanten.”

“WIJ 
PROBEREN 
ECHT HET 
VERSCHIL TE 
MAKEN OP 
VLAK VAN 
SERVICE”

Operations team
Alma Makic

An Govaerts

An Van Ooyen

Bart Thieleman

Bram Nuyts

Clarinda Van Frausum

Dominique Janssen

Jane Brangers

Jonathan Cuyt

Kenny Van Santfoort

Koen Van de Vloed

Lut Lauwens

Mariska Goigne

Martine Vervloet

Rolf Cools

Serina Forster

Valérie Marques das Neves
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Net zoals sommige teamleaders op de Operationsafdeling, is 

de teamleader Finance, Dimitri Sas, een relatief nieuw gezicht 

bij J&T Autolease. In de vorige editie van Automotions kon u al 

even kennis make met hem. “Ik zorg voor de sturing en coa-

ching van het vijfkoppige team achter de boekhouding. Bij 

issues of concrete vragen kunnen ze steeds bij mij terecht en 

bekijken we samen op welke manier we tot de beste oplos-

sing kunnen komen”, was toen hoe hij zijn functie omschreef.

Concreet komt het erop neer dat Dimitri de inkomende fac-

turen behandelt, mensen met vragen opvangt en de juiste 

documenten opvraagt, met andere woorden dat de cijfertjes 

kloppen. “Daarbij is het belangrijk dat de klant steeds het 

gevoel heeft dat hij geen nummer is, dat we tijd voor hem 

vrijmaken ongeacht of we het op dat moment al dan niet 

druk hebben. Op die manier creëren we een meerwaarde ten 

opzichte van onze concurrenten.”

“Ik heb een half jaar geleden voor J&T Autolease gekozen 

omdat de waarden van het bedrijf echt met die van mij over-

eenkomen. Daarenboven is de leasemaatschappij in volle 

opmars en ik vind het altijd leuk om aan zo een groeiverhaal 

mee te schrijven. Dat motiveert je eens te meer en zorgt er-

voor dat je je grenzen op de werkvloer gaat verleggen. Nee, ik 

heb mij mijn overstap nog niet beklaagd. Hier heerst echt een 

fijne dynamiek om in te werken”, maakt Dimitri de balans op 

van zijn eerste half jaar bij J&T Autolease.

Wat het werkplezier voor Dimitri nog meer vergroot, is het 

feit dat hij in de automobielsector kan werken. “Ik ben al van 

kindsbeen af geïnteresseerd in auto’s. Ook mijn vorige job 

was in de autosector, toen als boekhouder bij een dealerbe-

drijf. Het is altijd leuk dat je dagdagelijks bezig kan zijn met 

een product dat je interesseert”, meent hij.

Communicerende vaten
Over de organisatie van zijn team is Dimitri zeer duidelijk: 

“Iedereen heeft zijn eigen opdracht, maar we kunnen wel 

voor elkaar inspringen zodat de zaken wel blijven voortlopen 

“HET IS ALTIJD 
LEUK DAT JE KAN 
WERKEN MET EEN 
PRODUCT DAT JE 
INTERESSEERT”

DIMITRI SAS, 

TEAMLEADER FINANCE

De Financeafdeling, oftewel de boekhouding, is na 
Operations en Sales de derde pijler waarop J&T Autolease 
gebouwd is. Een afdeling waar vooral de cijfertjes moe-
ten kloppen, maar waar ook het menselijk aspect niet 
vergeten wordt.

3. FINANCE
“WERKEN IN EEN GROEIEND 
BEDRIJF IS ENORM 
MOTIVEREND”
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wanneer er iemand om welke reden dan ook afwezig is. Dat 

lijkt mij de beste methode om een vlotte dienstverlening naar 

de klant toe te blijven garanderen.”

“Zo is Patrick verantwoordelijk voor het behandelen en na-

kijken van rappels, inkomende mails en elektronische docu-

menten. Baro doet dan weer de betalingen en stuurt lijsten 

voor opvolgingen door en Amal focust vooral op fysieke 

facturen en andere administratieve zaken zoals het uitsturen 

van herinneringen. En dan hebben we ook nog Cornelis, die 

de andere facturen opvolgt die niets te maken hebben met 

onderhoud of schade”, vertelt Dimitri. “Tot slot is ook Dirk 

onderdeel van ons team. Hij is verantwoordelijk voor de 

klantenopvolging.“

Finance team
Amal Bakkali Tahiri

Baro Ilak

Cornelis Bouwsma

Dimitri Sas

Dirk Coppens

Patrick Cammers

Philippe Dossin
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Jan Deknuydt
Managing Director
+32 3 544 29 39 
j.deknuydt@jentautolease.be
Hobby’s: tafelen en citytrippen 

Jo Groven
Senior Account Manager
+32 3 544 29 31 
j.groven@jentautolease.be
Hobby’s: fietsen en tuinieren 
 
Wout Van Opstal
Senior Account Manager
+32 3 544 29 32 
w.vanopstal@jentautolease.be
Hobby’s: gamen en wandelen 
 
Dirk Dury
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 42 
d.dury@jentautolease.be
Hobby’s: reizen en gamen 
 
Ann Van Tichelen
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 41 
a.vantichelen@jentautolease.be
Hobby’s: koken en fietsen 

Philippe Vermoesen
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 85 
p.vermoesen@jentautolease.be 
Hobby’s: (ultra)lopen en koken

Danny Vermylen
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 34 
d.vermylen@jentautolease.be
Hobby’s: golf spelen en tennis 
 
Patrick Jaspers
Lease Consultant & LCV Manager
+32 3 544 29 33 
p.jaspers@jentautolease.be
Hobby’s: fietsen en wandelen 
 

Tom De Smet
Lease Consultant
+32 3 544 29 24 
t.desmet@jentautolease.be
Hobby’s: series kijken en gamen

Dimitri Troquay 
Lease Consultant 
+32 3 544 29 44
d.troquay@jentautolease.be 
Hobby’s: basketballen en gamen 
 
Kevin Wauters
Lease Consultant
+32 3 544 29 43 
k.wauters@jentautolease.be
Hobby’s: zaalvoetbal spelen en drummen 
 
Elham Beni Touzin
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 45 
e.benitouzin@jentautolease.be
Hobby’s: wandelen en family time
 
Sonja Goossens
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 35 
s.goossens@jentautolease.be
Hobby’s: tafelen en naar de sauna gaan 
 
Ellen Wynants
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 86 
e.wynants@jentautolease.be
Hobby’s: kickeren en koken 

Frédéric Lorgé
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 45
f.lorge@jentautolease.be 
Hobby’s: dagtrippen en musea bezoeken 

Bij J&T Autolease is de klant niet louter een nummer en zijn de contactpersonen achter de contracten 
échte mensen. Om die reden stellen we u graag het team achter onze leasemaatschappij één voor één 
aan u voor. 

WIE IS WIE?

SALES
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Bram Nuyts
Operations Manager 
+32 3 544 29 69
b.nuyts@internationalcarlease.com 
Hobby’s: concerten bezoeken en citytrips

Jane Brangers
Receptionist & Office Assistant 
+32 3 544 29 00
j.brangers@internationalcarlease.com 
Hobby’s: dansen en uitstappen

An Govaerts
Teamleader Claims & Insurance Department
+32 3 544 29 53
a.govaerts@internationalcarlease.com 
Hobby’s: bioscoopbezoek en padel

Clarinda Van Frausum
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 51 
c.vanfrausum@internationalcarlease.com
Hobby’s: creatief bezig zijn en uitstappen

Dominique Janssen
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 59
d.janssen@internationalcarlease.com
Hobby’s: romans lezen en reizen

Serina Forster
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 82 
s.forster@internationalcarlease.com
Hobby’s: concerten bezoeken en dansen

Valérie Marques das Neves
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 62 
v.marques@internationalcarlease.com
Hobby’s: honden en shoppen

Kenny Van Santfoort
Teamleader Car Remarketing
+32 3 544 29 66
k.vansantfoort@internationalcarlease.com
Hobby’s: motorrijden en reizen

Jonathan Cuyt
Car Remarketing Officer 
+32 3 544 29 66
j.cuyt@internationalcarlease.com 
Hobby’s: vooroorlogse racewagens en reizen

Lut Lauwens
Short Term Rental Officer
+32 3 544 29 65
l.lauwens@internationalcarlease.com
Hobby’s: oldtimer ritten en reizen

Bart Thieleman
Teamleader Technical Department
+32 3 544 29 63 
b.thieleman@internationalcarlease.com
Hobby’s: voetballen en uitstappen 

Koen Van de Vloed
Technical Department Officer
+32 3 544 29 54 
k.vandevloed@internationalcarlease.com
Hobby’s: oldtimers en huis renoveren

Rolf Cools
Technical Department Officer
+32 3 544 29 61 
r.cools@internationalcarlease.com
Hobby’s: films en geschiedenis WO I en II
 
Martine Vervloet
Teamleader Customer Care Department
+32 3 544 29 84
m.vervloet@internationalcarlease.com
Hobby’s: skiën en lezen 

Alma Makic
Customer Care Officer
+32 3 544 29 58 
a.makic@internationalcarlease.com 
Hobby’s: uitstappen en schrijven

An Van Ooyen
Customer Care Officer
+32 3 544 29 83 
a.vanooyen@internationalcarlease.com
Hobby’s: sporten en biscoop bezoek

Mariska Goigne
Customer Care Officer
+32 3 544 29 26
m.goigne@internationalcarlease.com
Hobby’s: motorrijden en fitness
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Philippe Dossin
Finance Manager
+32 3 544 29 87 
p.dossin@internationalcarlease.com
Hobby’s: voetballen en skiën 

Dimitri Sas
Teamleader Finance Department
+32 3 544 29 74 
d.sas@internationalcarlease.be
Hobby’s: tafelen en squashen 
 
Dirk Coppens
Credit & Collection Officer
+32 3 544 29 72 
d.coppens@internationalcarlease.com
Hobby’s: koken en muziek beluisteren

Amal Bakkali Tahiri
Financial Administration Officer 
+32 3 544 29 78
amal.bakkalitahiri@internationalcarlease.com 
Hobby’s: uitgaan met vrienden en fitness

Baro Ilak
Financial Administration Officer
+32 3 544 29 77 
b.ilak@internationalcarlease.com
Hobby’s: voetballen en citytrips
 
Cornelis Bouwsma
Financial Administration Officer
+32 3 544 29 73 
c.bouwsma@internationalcarlease.com
Hobby’s: honden en bioscoopbezoek

Patrick Cammers
Financial Administration Officer
+32 3 544 29 57 
p.cammers@internationalcarlease.com
Hobby’s: hengelen en boogschieten 

FINANCE

OOK IN 2019 
STAAT HET VOLTALLIGE TEAM 

VAN J&T AUTOLEASE 
KLAAR OM U 

PERSOONLIJK TE HELPEN!
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10.000
De kaap van 10.000 wagens 
werd eind 2018 gehaald! Dit is 
een Volvo V60 en de eer viel 
te beurt aan GMI Group, een 
bedrijf dat al sinds 2003 klant 
is bij J&T Autolease en een wa-
genpark van 56 auto’s telt. 

Op de vraag wat J&T Autolease 
zo speciaal maakt, twijfelt 
wagenparkbeheerder Guido 
Dekempeneer geen moment: 
“De goede service maakt het 
verschil. J&T Autolease heeft 
het voordeel een kleiner bedrijf 
te zijn, waardoor het kort op de 
bal kan spelen. Daarenboven 
kom je als klant meteen in 
contact met de juiste persoon. 
En die combinatie is belangrijk. 
Ik ben immers wagenparkbe-
heerder, maar ik wil eigenlijk 
zo weinig mogelijk bezig zijn 
met de materie. Een goede 
ondersteuning van een lease-
maatschappij is dan cruciaal.”

44,33 
MAANDEN
HET GEMIDDELDE 
AANTAL MAANDEN DAT 
EEN J&T AUTOLEASE 
VOERTUIG RIJDT PER 
CONTRACT

DE ALLEREERSTE WAGEN 
DIE GELEASED WERD BIJ 
J&T AUTOLEASE WAS EEN 

OPEL 
SINTRA

2018
WAS HET JAAR WAARIN 
J&T AUTOLEASE EEN 
VERDERE STAP NAM IN 
DE AUTOMATISERING 
MET EEN NIEUW 
INFORMATICASYSTEEM

63.054 
DAGEN
OVER DE EERSTE TIEN 
MAANDEN VERZORGDE 
J&T AUTOLEASE AL 
ZO’N 63.054 DAGEN 
AAN KORTE TERMIJN 
WAGENS. DAT KOMT 
OVEREEN MET 173 JAAR! 

GROEN 
& PAARS
DE HOOFDKLEUREN 
IN HET NIEUW LOGO 
EN DE HEDENDAAGSE 
HUISSTIJL VAN HET 
VERNIEUWDE J&T 
AUTOLEASE. 

3.228.560,38
HET AANTAL LITER BRANDSTOF DAT DE LEASEWAGENS 
VAN J&T AUTOLEASE GEDURENDE DE EERSTE TIEN 
MAANDEN VAN 2018 VERBRUIKTEN (VAN KLANTEN DIE 
OOK GEBRUIK MAKEN VAN DE TANKKAART VAN J&T 
AUTOLEASE). DAT ZIJN MAAR LIEFST 3 GEMEENTELIJKE 
ZWEMBADEN VOL! 

FACT & FIGURES 22



Business Solutions.
Een slim pakket, perfect binnen uw budget.
Bij uw bedrijfswagen hoort een bepaald budget. Daarom hebben we voor onze fleetmodellen  
een uniek samengestelde configuratie, uitgerust met de meest voorkomende en nuttigste opties.  
Zo rijdt u meteen naar buiten met het voordeligste pakket, binnen uw budget.  
Ga voor meer info gerust even langs bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

4,1 - 5,6 L/100 KM • 107 - 148 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen). 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
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NIEUWE JEEP® COMPASS
NEEM CONTACT OP MET UW JEEP

®
 BUSINESS CENTER VOOR 

MEER INFORMATIE OF EEN FLEET OFFERTE OP MAAT.

GO EXPLORE THE BUSINESS
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