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ADVIES 
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ONDERSTEUNING 

 

 

Citroën Vanhulle Businesscenter is uw 

ideale fleetpartner voor de regio.  

 

Met onze vestigingen in Ieper, Izegem 

en Menen zijn we vlot bereikbaar in 

onze provincie.  

 

We bieden u en uw bedrijf een 

meerwaarde door onze professionele 

expertise die we hebben verworven 

door onze jarenlange ervaring.  

 

Een hechte familiale onderneming 

waarvan Annick, Joost en Kurt 

Vanhulle aan het roer staan en waar u 

een persoonlijke benadering mag 

verwachten door elk van onze 

medewerkers. 

 

Wij hopen in de toekomst constructief 

met u en uw firma te mogen 

samenwerken.   



 

ADVIES OP MAAT VAN UW 

BEHOEFTEN  

• EEN UITGEBREIDE STOCK AAN BUSINESS 

MODELLEN  

• FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN  

• LEASING EN RENTING  

• VERHUUR OP LANGE TERMIJN  

• FISCALE VOORDELEN  

• VOORDEEL VAN ALLE AARD   

• UITSTEKENDE SERVICE  

• PICK UP AN DELEVERY  

• ONDERHOUDSCONTRACTEN   

• AUTEM DIGNISSIM EXPUTO ESSE. 

Een organisatie voor professionals  
LAAT DE ZORGEN MAAR AAN ONS OVER  

In deze brochure stellen we graag onze proffesionele 

expertise en aanpak voor.  

 

Onze opzet?  

U vertrouwd maken met de mogelijkheden en 

voordelen dat een Citroën Business Center met zich 

meebrengt en een antwoord op al uw vragen bieden 

inzake bedrijfsvoertuigen.  

Bent u ondernemer, handelaar, zelfstandige of oefent 

u een vrij beroep uit, dan hebben wij voor u producten 

op maat gemaakt, van financieringsmogelijkheden tot 

advies op fiscaal vlak, wij bieden u  een totaalpakket.  

Citroën Vanhulle staat klaar om u met raad en daad bij 

te staan, in functie van uw persoonlijke situatie en 

specifieke noden, op die manier kunt u het meest 

aangewezen product kiezen, zelfs wanneer u over 

slechts één bedrijfswagen beschikt.  

 

flexibele oplossingen voor 

       uw wagenpark  
“Een goed advies biedt 

een complete eindoplossing” 

UW  FLEETADVISEUR  

 

Bij het Citroën Vanhulle Business center is Cédrique De 

Poot uw bevoorrechte gesprekspartner. 

Hij werd door verschillende commerciële consulenten en 

de invoerder opgeleid tot fleetexpert zodoende dat hij 

aan al uw professionele behoeften kan beantwoorden. 

Hetzij KMO’s, ambachtslieden, vrije beroepen, 

rijscholen, nationale of internationale klanten, Cédrique 

luistert naar uw behoeften en adviseert u om samen tot 

de beste oplossing op maat te komen. 

 

W IJ  STREVEN NAAR 100%  

KLANTENTEVERDENHEID  

 

Elke dag streeft het team van Citroën Vanhulle 

Businesscenter naar 100% klantentevredenheid.  

Regelmatig polsen wij samen met de invoerder naar uw 

tevredenheid per email en sturen bij waar nodig.  

 

Onder het motto “de beste service is de beste reclame” 

werken wij dagelijks aan onze goede naam, daardoor 

mogen we met enige fierheid zeggen zijn we in de loop 

der jaren een begrip geworden in de regio.  

  

EXPERTS IN F INANCIERING & LEASING  

 

Onze klanten bijstaan in het kiezen van de juiste 

financieringsmethode van de wagen, van klassieke 

financiering over financiële leasing of renting tot verhuur 

op lange termijn, wij kijken naar uw behoeften en stellen 

u de beste formule voor.  

Neem grerust voor al uw vragen contact op met uw 

Fleetadviseur:  

 

Cédrique De Poot  

T: 051/30.25.57 M: 0477/29.82.89 

cedrique@citroenvanhulle.be  

PERMANENT GEVORMDE 

MECANICIENS  

Onze mecaniciens worden op 

permanente basis bijgeschoold, wij 

leggen dan ook samen met de 

invoerder strenge normen op naar 

ons technisch personeel toe, enkel 

op die manier kunnen wij u een 

kwalitatieve dienstverlening 

garanderen. 

WORLD WIDE WEB  

Door onze onlangs vernieuwde 

website staan wij nog dichter bij 

onze klanten. 

Afspraken, offertes of algemene 

vragen kunnen ons nu ook on-line 

worden gesteld.  

Wij houden u dan ook langs deze 

weg graag op de hoogte van onze 

promoties.  

EMAIL  

Wij kunnen op uw vraag ook alle 

nodige informatie per mail 

opsturen, brochures, offertes of 

financieringsvoorstellen., zo moet u 

zich niet verplaatsen en bent u 

toch snel geïnformeerd.  

mailto:cedrique@citroenvanhulle.be

