WHITEPAPER:
STARTEN MET BESPAREN OP DE
KOSTEN VAN JE AUTO

Deze whitepaper is opgesteld in samenwerking met ikwordzzper.nl, Starten.nl en Total.
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Als ondernemer heb je het druk genoeg. Je probeert je bedrijf draaiende te houden, probeert huidige
klanten te behouden en nieuwe opdrachtgevers binnen te halen: daardoor ben je waarschijnlijk veel op
de weg te vinden. Ondertussen lopen je administratieve verplichten door. Hoe kun je een balans vinden
tussen deze bezigheden? Een tip van de sluier: een steuntje in de rug op het gebied van boekhouding
maakt het je een stuk makkelijker om je tijd tussen deze factoren te verdelen.
Wie slim omgaat met boekhouding, bespaart namelijk tijd, geld en inzicht. In dit whitepaper lees je hoe
je als ondernemer kunt besparen op brandstof- én boekhoudkosten!
Wat kun je in dit whitepaper verwachten? We vertellen je meer over:
• Besparen op jouw brandstofkosten
Welke brandstof gebruik je en hoe kun je minder brandstof gebruiken? Ook geven we tips op het
gebied van tanken en geven we je meer informatie over wat een tankpas voor je kan betekenen.
• Tips voor zuinig rijden
Hoe kun je jou rijgedrag aanpassen om zuinig te rijden?
• Besparen op je boekhoudkosten
Wat is de samenhang tussen brandstofverbruik, tanken en boekhouden? Hoe kun je op al deze kosten
tegelijk besparen? Dat lees je in dit hoofdstuk.
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Besparen op jouw brandstofkosten
Ben jij als ondernemer veel op de weg te vinden? Dan doe je er goed aan om te letten op je
brandstofverbruik. Door de tips in dit whitepaper op te volgen zorg je ervoor dat je zuinig rijdt en dat je
minder vaak hoeft te tanken.

Welke brandstof gebruik je?
Het lijkt misschien de meest logische keuze om te kiezen voor de goedkoopste benzine. Toch is het
verstandig om eens te kijken naar de premium brandstoffen. Deze hebben een aantal exclusieve
voordelen waardoor dergelijke brandstoffen uiteindelijk niet alleen vriendelijk voor je motor, maar ook
voor je portemonnee zijn! Wist je bijvoorbeeld dat een premium brandstof je verbruik vermindert?

Excellium
Een voorbeeld van een premium brandstof is de Excellium brandstof van Total. Excellium is beschikbaar
voor zowel diesel- als benzinemotoren. Deze brandstof bevat verschillende middelen waardoor je auto
schoner blijft, zoals reinigings- en anticorrosie-middelen, emulgeermiddel en antifrictie-middel.
De voordelen van deze brandstof op een rijtje:
•
•
•
•
•

Het reinigt de motor vanaf de eerste tankbeurt;
Het is geschikt voor bijna alle benzine- en dieselmotoren;
Het beschermt nieuwe én oudere motoren;
Het bevat biobrandstoffen conform de Europese regelgeving;
Brandstoffilters gaan uiteindelijk langer mee.

Met als resultaat: een schone motor! En wist je dat een schone motor minder brandstof verbruikt?

Een schone motor is duurzamer
Een schone motor blijft efficiënt draaien, terwijl een vervuilde motor voor een verhoogd brandstofverbruik
zorgt. De speciale toevoegingen in de Excellium brandstof, zoals reinigingsmiddel en frictie-reducerende
middelen, verminderen je brandstofverbruik. Dit scheelt je uiteindelijk in je portemonnee!

Een schone motor gaat langer mee
Omdat de Excellium brandstof is ontwikkeld met het oog op een schone motor, wordt aanslag en
vervuiling zoveel mogelijk beperkt en voorkomen. Hierdoor kan de motor optimaal presteren, wordt
wrijving (frictie) tussen metaaldelen verminderd, vindt er minder snel slijtage plaats en wordt de
levensduur van de motor verlengd.
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Een schone motor vervuilt minder
Excellium draagt bij aan vermindering van vervuilende uitstoot zoals koolmonoxide en koolwaterstof.
Hierdoor stoot je motor minder CO2 uit én presteert de motor beter.
Kortom: een premium oplossing waar iedereen blij van wordt: je auto, portemonnee én het milieu!
Lees hier meer over (de voordelen van) Excellium.

Tip: tank pas als je tank bijna leeg is
Je auto iedere 50 kilometer voltanken: het is handig, maar zorgt zeker niet voor een zuiniger verbruik. Je
maakt immers meer ritjes naar het tankstation als je vaker tankt. Ook gewicht speelt hierbij een belangrijke
rol: een volle tank zorgt voor een zwaardere auto, en zorgt dus voor een hoger brandstofverbruik.

Houd de brandstofprijzen in de gaten
Goedkoop tanken lijkt de meest logische stap als het gaat om brandstof besparen. Als je goedkoper
tankt kan dit je namelijk veel schelen. Hoe fijn is het dan als je weet dat je altijd de hoogste pompkorting
ontvangt? Als je zzp’er of ondernemer bent krijg je namelijk een hoge korting met jouw tankpas. Deze
vraag je aan via deze pagina. Je krijgt dan altijd maar liefst 10 cent (inclusief btw) korting op twee
keuzestations in Nederland, 2,5 cent (inclusief btw) per liter korting op álle Total tankstations en 20%
korting op carwash. En dat voor slechts € 9,- per jaar!

Een tankpas aanschaffen
Een tankpas aanschaffen kan iedere ondernemer, of je nu zelfstandige zonder personeel (zzp’er), mkb’er
of juist wagenparkbeheerder bent. Een tankpas, zoals de Total Card, is snel aangevraagd en geeft je
talloze voordelen:
•
•
•
•
•

je ontvangt korting op brandstof én carwash bij Total en Elan tankstations;
afrekenen is veilig en makkelijk;
je hebt te allen tijde inzicht in je verbruik, transacties en facturen;
je kunt eenvoudig je btw terugvorderen;
je hebt recht op gratis pechhulp (als je Total Excellium tankt). Dit kan je al snel zo’n € 100,- per jaar
besparen in vergelijking met andere pechhulpverleners.

De Total Card is snel aan te vragen via deze link. Je vult het online inschrijfformulier in, waarin je
aangeeft bij welke Total tankstations je de korting wilt ontvangen. Ook je zakelijke gegevens, zoals je
btw- en KvK-nummer vul je in. Kies of je ook korting op carwash wilt en verstuur het formulier. Binnen
enkele dagen ligt jouw tankpas op de mat!
Wist je dat je de tankpas ook kunt personaliseren? Je kunt de tankpas zelf een kenmerk geven, zoals
kenteken, naam of firmanaam. Je kiest zelf een geheime pincode en geeft aan welke brandstof je tankt.
Een geheel gepersonaliseerde tankpas dus!
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Tips voor zuinig rijden
Natuurlijk kun je ook je rijgedrag aanpassen om je brandstofverbruik binnen de perken te houden. Heb
je bijvoorbeeld al eens aan onderstaande tips gedacht?

Zorg voor goede banden én een goede bandenspanning
Wat is de status van jouw autobanden? Wanneer zijn deze voor het laatst vervangen of überhaupt
bijgevuld? Banden worden namelijk ongemerkt steeds zachter en zorgen daarmee voor een hogere
weerstand. Het gevolg? Een (veel) hoger brandstofverbruik. Houd als leidraad aan dat je ongeveer
elke maand je bandenspanning controleert. Zorg ook voor het tijdig wisselen van je banden om slijtage
(tevens weerstand verhogend) te voorkomen.

Eerder naar een hoge versnelling schakelen
Het nieuwe rijden is gebaseerd op zuiniger en besparend autorijden. Dit is beter voor zowel je
portemonnee als het milieu. Hoe kun je ook ‘nieuw’ rijden? Bijvoorbeeld door niet lang te wachten
met schakelen. Schakel bij lagere toerentallen (benzine tussen 2000 en 2500, diesel tussen 1800 en
2200): dit kost minder brandstof. Een ander handig geheugensteuntje is: schakel bij een snelheid van
50 km per uur naar de vierde versnelling en bij 80 km per uur in de vijfde versnelling.

Rijden op cruise control
Door zoveel mogelijk op dezelfde snelheid te rijden bespaar je ook brandstof. Door cruise control
(snelheidsbegrenzer) in te schakelen, hoef je zelf geen gas te geven. Hierdoor rijd je rustiger – je trekt
immers niet zo snel op en remt niet plotseling, hoe meer brandstof je dus bespaart.

Wachten? Zet de motor uit
Moet je een minuut of langer wachten, bijvoorbeeld bij een spoorwegovergang of brug? Dan doe je
er verstandig aan de motor uit te schakelen. Een stationair draaiende motor kost namelijk (veel) meer
brandstof dan een motor die niet draait.

Zorg niet voor een te zware auto
Hoe meer gewicht je met je meeneemt in de auto, hoe hoger je brandstofverbruik is. Probeer onnodige
bagage dus te beperken en laad je kofferbak niet te vol. Een zware auto zorgt ook voor een langere
remweg.
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Laat je auto uitrollen
Er zit, qua brandstof, een groot verschil tussen abrupt remmen of de auto langzaam laten uitrollen. Rijd je
op een rotonde of stoplicht af? Laat het gas dan los en rem zo min mogelijk. Dit is ook nog eens goed
voor je remblokken!

Rijd niet te sportief
Snel remmen en vooral heel vlug weer optrekken, hard rijden: het kost veel brandstof. Wil je op de
centen letten? Rijd dan wat rustiger en anticipeer goed op het verkeer.

Besparen op jouw boekhouding: hoe?
Je weet nu hoe je kunt besparen op brandstof en je weet hoe je zuiniger kunt rijden. Maar wat heeft
dit met jouw boekhouding te maken? Veel! De Total Card is namelijk ook een handig hulpmiddel bij je
boekhouding.

Total Cards Online: wat is het?
Als je een pashouder bent van de Total Card, heb je automatisch toegang tot het online platform.
Je kunt hierop inloggen met jouw eigen gekozen gegevens. Je kunt via Total Cards Online jouw
tankpassen, badges en facturen beheren. Je hebt daardoor gedetailleerd inzicht in jouw budget- en
verbruiksrapportages.

Eenvoudig btw terugvorderen
Dankzij de Total Card kun je gemakkelijk btw terugvorderen. Je ontvangt namelijk iedere week een
digitale, gespecificeerde factuur die jou overzicht biedt. Hierin staat overzichtelijk welke transacties
je hebt gedaan. Je kunt dus eenvoudig jouw facturen aan de Belastingdienst tonen. Je hoeft dus geen
bonnen meer te bewaren. Bovendien kun je ook oudere facturen inzien via Total Cards Online.
Nu heb je alle benodigde handvatten gekregen om als ondernemer voordeliger en duurzamer op weg te
gaan. Ben je al overtuigd? Vraag via deze speciale zzp-actiepagina een Total Card met éxtra voordeel aan!
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