
Tynedale Group Travel is een kleine familieonderneming voor bus- en touringcarvervoer die zes VIP-wagens 

op de weg heeft. Het bedrijf voorziet al 20 jaar in georganiseerde kwaliteitstours vanuit de Verenigde Staten 

naar Groot-Brittannië, Ierland en overal in Europa. Ook werkt men op full-time contractbasis voor diverse 

sportteams, zoals Newcastle United en Sunderland Football Clubs. Het is de zoektocht naar een persoonlijke 

benadering die Tynedale Group Travel onderscheidt van andere bedrijven. 

Andy Sinclair, managing director Tynedale Group Travel hierover: “Jaarlijks hebben we de zorg voor veel 

passagiers, maar blijven desondanks een relatief kleine operator. Dat houdt in dat het merendeel van onze 

tijd gericht is op onze klanten en hun welbevinden in plaats van bijhouden van allerlei nieuwe wet- en 

regelgeving of minimumlonen. Zelf komen we gewoon niet toe aan dit soort onderzoek. Daarom zijn 

we nu alweer 10 jaar geleden in zee gegaan met de Confederation of Passenger Transport UK (CPT), een 

bond die van overheidswege is erkend als de stem van de bus- en touringcarsector en die ons raadgevend 

platform is voor nationale en internationale wet- en regelgeving, plaatselijke voorschriften en bepalingen, 

bedrijfspraktijkvormen en technische normeringen. Deze stap is voor ons inmiddels erg waardevol gebleken, 

met name om het juridisch advies en het feit dat we altijd kunnen terugvallen op CPT en de CPT-website in 

geval van vragen of behoefte aan advies.” 

Nog een goede kant aan ons CPT-lidmaatschap is het gedeelde voordeel van CPT en DKV. Andy Sinclair: “In 

2011 hebben we onze bedrijfsvorm omgezet van BV in NV. Toen werkten we nog met een hele serie fuel card 

providers. Ten tijde van de overgang ging elke afzonderlijke provider ons benaderen met allerlei verzoeken 

om nieuwe documentatie, alsof we plotseling een nieuwe klant waren 

geworden. Opeens moesten we aan allerlei eisen voldoen, wat op ons 

onnodig overkwam, hoewel we financieel gezond zijn en aan alle eisen 

konden voldoen. Tegelijkertijd waren we op zoek naar een fuel card met 

bredere dekking. Via CPT kwamen we vervolgens in contact met DKV 

Euro Service, waarna alle zaken voor ons samenvielen. DKV toonde zich 

heel snel in het regelen van de zaken en het leveren van fuel card services 

voor heel Europa tegen concurrerende tarieven, deels als gevolg van het 

gecombineerde voordeel van CPT en DKV op gebied van brandstofkorting 

en lagere fees voor netto-facturatie zonder btw.

You drive, we care.

“Met DKV lopen de zaken altijd op rolletjes. Met de geweldige dekking van DKV in 
Europa en een DKV station naast de deur zijn de diensten van DKV nooit ver te zoeken.“

– Andy Sinclair, managing director at Tynedale Group Travel

SOEPEL FUNCTIONEREN TYNEDALE GROUP 
TRAVEL DANKZIJ DKV EURO SERVICE EN CPT



“De DKV CARD verhoogt de efficiency van ons bedrijf omdat we geen papierwinkel meer 

hebben. Vroeger had een chauffeur onderweg een creditcard of tegoedkaart op zak. Behalve 

dat dat een gevoel van onveiligheid gaf vanwege het risico op diefstal, kwam elke gedane 

aanschaf als individuele post op onze bankafschriften terecht, en moest elke post uiteraard 

separaat worden verwerkt. In geval van de DKV CARD ontvangen we maar één maandelijkse 

factuur, met maar één bedrag dat we moeten verwerken. Toch hebben we continu een 

glashelder overzicht van alle onderliggende transacties met behulp van de fleet management 

tool DKV eREPORTING.

Verder maakt Tynedale Group Travel gebruik van het Net Invoicing Program van DKV. Via DKV 

PREFUND NET INVOICING crediteert DKV de terug te vorderen buitenlandse DKV direct op 

dezelfde maandfactuur. Bovendien restitueert DKV btw afkomstig van facturen van derden. 

Zodra alle rekeningen en bonnen binnen zijn, wordt de daarop voorkomende buitenlandse btw 

direct op dezelfde DKV factuur gecrediteerd.

Dit is een volledig geautomatiseerd, en dus tijdbesparend proces. Omdat je niet hoeft te 

wachten op terugbetaling van je btw verbetert je bedrijfsliquiditeit door deze unieke, directe 

vooruitbetalingen met 8 – 16 maanden. Andy Sinclair: “Ons bedrijf is simpelweg te klein om 

iemand vrij te kunnen maken voor het inlezen en verzorgen van alle terugvorderingen van btw. 

Bovendien zou dit het team teveel belasten en zou er geen tijd meer over blijven voor andere, 

dringender zaken. Maar met steun van DKV kunnen we nu btw-restituties aanvragen waar dat 

anders helemaal niet zou gebeuren vanwege het vele werk dat daarmee gemoeid is. Hierdoor 

besparen we geld en verhogen we onze efficiency.” 

“De aanvullende diensten van DKV garanderen steun op elk gebied. Kijk, hier staat de DKV 

app op mijn mobiel. Die gebruiken we meestal voor onze routeplanning en om uit te zoeken 

waar we zijn en waar onderweg het dichtstbijzijnde servicestation is. Voor ons werkt dat heel 

goed. Bovendien is het een heel prettig gevoel dat onze chauffeurs onderweg in de UK en heel 

Europa kunnen profiteren van de back-up van DKV ASSIST, hoewel we tot dusver gelukkig nog 

nooit gebruik hebben hoeven maken van de DKV alarmservice.” 

Concluderend: Tynedale Group Travel wordt gesteund in zijn streven naar operational 

excellence met behulp van DKV tools voor meer flexibiliteit en kostenbeheersing en het 

juridisch advies van CPT. Andy Sinclair: “Met DKV lopen al onze bedrijfsactiviteiten op rolletjes. 

Met de geweldige Europese dekking die DKV biedt en een DKV servicestation bij ons naast de 

deur is de service van DKV nooit ver weg.“

Naam klant: Tynedale Group Travel

Bedrijfsomschrijving: Tynedale Group 

Travel is een kleine familieonderneming 

voor bus- en touringcarvervoer die zes 

VIP-wagens op de weg heeft. Het bedrijf 

voorziet al 20 jaar in georganiseerde 

kwaliteitstours vanuit de Verenigde 

Staten naar Groot-Brittannië, Ierland en 

overal in Europa.

Land: Groot-Brittannië

Uitdagingen: Zich blijvend en 

uitsluitend te kunnen richten op de klant 

en zijn welbevinden in plaats van afgeleid 

toe worden door allerlei administratieve 

en bestuurlijke zaken.

Oplossingen: Tynedale Group Travel is 

sinds 2011 klant van DKV en maakt in 

dat kader gebruik van:

•  UK Fuels Card voor brandstof in de UK

•  DKV Card voor brandstof en tol in 

Europa

• De DKV CARD voor afrekenen van tol

•  Net Invoicing Refund Services voor 

btw-restitutie Frankrijk en Italië

Voordelen: 

•  Betere business efficiency met de 

DKV CARD door vermindering van 

administratieve rompslomp

•  De hulp bij het terugvorderen van 

btw bespaart het bedrijf veel geld en 

vergroot de efficiency

• Doorlopende informatievoorziening

“Met hulp van DKV 
kunnen we nu btw-
restitutie aanvragen, terwijl 
we dat voorheen nooit 
gedaan zouden hebben 
vanwege het vele werk 
dat ermee gemoeid is. 
Zodoende besparen we 
geld en verbeteren we 
onze efficiency.”

Andy Sinclair, 
managing director at 
Tynedale Group Travel 

In het kort 


