
Het succes van onze klanten is waarom we doen wat we doen. We 
zetten alles op alles om onze klanten duurzaam te ondersteunen 
op het gebied van mobiliteit, vanaf de eerste dag en elke dag 
daarna. Uitstekende klantenservice, een breed dienstenpakket en 
innovatie behoren daarom tot de kernwaarden van DKV Euro Service.
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ALGEMENE KLANTTEVREDENHEID
We geven advies op maat, afgestemd op de 
individuele wensen van de klant. We hebben 
regelmatig proactief contact en behandelen 
klachten snel en oplossingsgericht.

ONLINE DIENSTVERLENING
Met de DKV COCKPIT kunnen onze klanten online, 24x7 tolproducten, tank- en servicekaarten bestellen 
of blokkeren, limieten en meldingen beheren en gebruikers autoriseren. Door deze selfservicetool worden 
de administratieve lasten verlaagd.

EIGEN CONTACTPERSOON
Het is belangrijk dat onze klanten tevreden 
zijn met hun contactpersoon. Iedereen wil ten 
slotte samenwerken met bekwame, eerlijke en 
vriendelijke mensen, die snel reageren op hun 
veranderende behoeften.
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Algemene klanttevredenheid, gemeten met een likertschaal 1-7:
1 = zeer tevreden, 7 = absoluut niet tevreden.
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Tevredenheid met authenticiteit, eerlijkheid, pro-activiteit en eerlijkheid
van de eigen contactpersoon, gemeten met een likertschaal 1-7:

1 = zeer tevreden, 7 = absoluut niet tevreden.

Het eerste consult was erg goed,
uitgebreid en klantgericht.

DKV is zeer toegankelijk. Ik krijg 
altijd een snel antwoord, 
wijzigingen worden snel en 
ongecompliceerd doorgevoerd - 
heel goed, complimenten!

Ondanks dat ik telefonisch altijd zeer goed 
en snel geholpen wordt vind ik DKV COCKPIT
geweldig. Ik ben uitermate tevreden :-)



waarderen 
ons dienstenaanbod.

Klanten

BRANDSTOF
Hoe beoordelen klanten de DKV-brandstof-
services? Faciliteert DKV kostenefficiëntie en 
is het netwerk uitgebreid genoeg? 

DKV CARD
Dekt deze voldoende diensten en wordt de 
kaart breed genoeg geaccepteerd? Wordt de 
kaart snel geleverd en is de kaart veilig genoeg?

FINANCIËLE DIENSTEN
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening 
van DKV is het verlenen van financiële services, 
waaronder het afhandelen van de 
BTW-restitutie. Hoe tevreden zijn onze klanten 
met onze financiële diensten – kijkende naar 
transparantie, prijs, klantenservice en snelheid?

TOLDIENSTEN
Hoe tevreden zijn klanten over de toldiensten van DKV? 
Worden ze voldoende geïnformeerd over de invoering 
van nieuwe heffingen? Is het netwerk uitgebreid genoeg? 
Hoe beoordelen klanten de analytische instrumenten om 
de tolgegevens te evalueren?

TOLBOXEN
Met de DKV BOX EUROPE bieden wij u de mogelijkheid 
om binnen de EU tol af te rekenen met een tolbox. Wat 
vinden onze klanten van de DKV BOX EUROPE? Is het 
bestelproces transparant? Worden ze tijdig geleverd?

FACTURATIE
Voor veel klanten is het kunnen beschikken over één 
transparante, maandelijkse factuur de belangrijkste 
reden om te kiezen voor een mobiliteitspartner. 
Vinden onze klanten de facturen van DKV uitgebreid 
en duidelijk genoeg?
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MAUT
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In een woord: ongecompliceerd.

2



toekomstpartner.

Klanten zien DKV

als betrouwbare 
Waarom zouden ondernemers tijd en moeite steken in iets nieuws, terwijl 
de huidige manier voldoet? Omdat uit onderzoek blijkt dat innovatieve 
ondernemingen gemiddeld twee keer beter presteren. Om voorop te 
blijven lopen in deze markt is innovatie simpelweg onmisbaar. DKV doet 
dit op drie gebieden: het ontwikkelen van nieuwe financiële diensten, de 
transitie naar alternatieve brandstoffen en digitalisatie van producten en 
services. Dit wordt gewaardeerd door onze klanten.

OP WELKE GEBIEDEN OVERWEGEN ONZE 
KLANTEN IN DE TOEKOMST ADDITIONELE 

SERVICES VAN DKV? 

YOU DRIVE, WE CARE.
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PARTNER VOOR INNOVATIEVE FINANCIËLE PRODUCTEN

AANBIEDER VAN DIGITALE SERVICES

AANBIEDER OP HET GEBIED VAN ALTERNATIEVE BRANDSTOF/STROOM

80%

67%

83%

Ja, ik zou DKV overwegen Weet ik (nog) niet


