30 JAAR
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DKV HELPT LEDEN CONFEDERATION OF
PASSENGER TRANSPORT UK (CPT) UITDAGINGEN
TEGEMOET TE TREDEN

De Engelse bond Confederation of Passenger Transport UK (CPT) is voor de Britse overheid de erkende stem
van de bus- en touringcarsector. Als zodanig is CPT het richtpunt voor partijen die in gesprek willen gaan
over nationale en internationale wetgeving, plaatselijke regelgeving, bedrijfsactiviteiten en technische normen
en standaards. De leden van CPT variëren van de grootste multinationale vervoerders tot de kleinste
familiebedrijven, waarbij alle leden de grote waarde erkennen van samenwerking vanuit het oogpunt van
algemeen belang.
Al bijna 10 jaar werkt CPT UK met DKV samen met als doel de leden advies en oplossingen te bieden bij
dagelijkse zaken als brandstofrekeningen, tolheffingen en het terugvorderen van btw en dieselaccijns. De
leden van CPT profiteren daarbij van vele voordelen, variërend van voordelig en probleemloos tanken in de
UK en op het vasteland tot restitutie van tol, btw en dieselaccijns.
Voor een bond die de bus- en touringcarsector actief vertegenwoordigt, is commerciële samenwerking met
aselecte groepen prominente toeleveranciers belangrijk. Peter Gomersall, commercial & business
development director bij CPT legt het als volgt uit: “CPT is met grote toeleveranciers een aantal commerciële
samenwerkingsverbanden aangegaan, met als doel de leden van CPT toegang te bieden tot een reeks
exclusieve producten en vormen van dienstverlening resulterend in zowel concurrerende prijzen als betere
dienstenniveaus. Samenwerken met DKV betekent voor ons een buitengewoon positieve relatie dankzij het
uitstekende product- en servicepalet van DKV dat voor onze leden van groot nut is. Waar onze leden al direct
na inschrijving bij DKV servicekortingen genieten, krijgen we zelfs regelmatig te horen dat ze het vooral
weten te waarderen dat zakendoen met DKV weinig gedoe en rompslomp oplevert. Met DKV werken ze
efficiënt en vervoeren ze hun passagiers makkelijker door heel Europa.”

“Mijn collega’s en ik hebben tot dusver met veel
plezier samengewerkt met het geweldige DKV team
en we blijven dit graag doen.”
– Peter Gomersall, Commercial & Business
Development Director, CPT

"Waar onze leden al
direct na inschrijving bij
DKV servicekortingen
genieten, krijgen we zelfs
regelmatig te horen dat ze
het vooral weten te
waarderen dat zakendoen
met DKV weinig gedoe en
rompslomp oplevert."
– Peter Gomersall,
Commercial & Business
Development Director,
CPT

”Naast alle financiële en operationele voordelen van onze commerciële samenwerking is de
sectorspecifieke kennis van Europees marktleider DKV voor CPT van groot belang. Peter Gomersall:
“Als sectororganisatie spelen we een belangrijke rol bij het adviseren en steunen van onze leden bij een
keur van zaken, variërend van business compliance en buitenlandse trips tot nationale en international
wetgeving. DKV levert met regelmatig tussenpozen interessante informatie en weetjes over de stand
van zaken in Europa. Zo kon DKV onze leden vorig jaar op een beurs in kennis stellen van de
mogelijkheid van restitutie van in Frankrijk en België betaalde dieselaccijns en onze leden helpen bij
hun restitutieprocedures met terugwerkende kracht tot 2016. Veel van onze leden bleken niet op de
hoogte van deze mogelijkheid, waarna DKV ze direct kasvoordeel kon bieden. Nog een voorbeeld
dateert van 2017, toen CPT meeging in een gezamenlijk zakelijk initiatief van DKV met als doel de
leden te informeren over het hele pakket zakelijke voordelen dat met de DKV/CPT partnership
toegankelijk is. Voor CPT, zijn leden en voor DKV is dit een buitengewoon geslaagd initiatief geweest.

De toekomst bekijkend verwacht Peter Gomersall dat de samenwerking met DKV in de activiteiten van
CPT een belangrijke rol zal blijven spelen. “In het verleden heeft de bus- en touringcarsector in de UK
nogal wat uitdagingen te verwerken gehad. Daarbij zullen we in de komende 30 jaar ongetwijfeld veel
grote veranderingen gaan zien op gebied van passagiersvervoer en hoe zowel hier als in het buitenland
gereisd gaat worden. Zelfrijdende voertuigen, luchtkwaliteit, hoe en wanneer inkopen doen, telematica
allemaal zaken die een rol gaan spelen bij het veranderen van het vervoerlandschap, en waarbij
anderszins de menselijke drang tot reizen en zoeken naar nieuwe plekken en bestemmingen niet zal
afnemen. CPT ziet uit naar voortzetting van zijn samenwerking met DKV en het bieden van een
antwoord op de uitdagingen waarvoor onze leden zich in de toekomst gesteld zien.”

