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De Leffert-transporters zijn al jaren het duur-
zame alternatief voor de welbekende RTV’s, 
Gators en site carriers die je veel ziet op festivals, 
maar ook in de groensector. Behalve dat elek-
trische voertuigen minder uitstoten, stiller zijn 
en minder onderhoud nodig hebben, zijn het 
volgens Theo de Jong, de eigenaar van Frisian 
Motors, vooral praktische voertuigen met weg-
toelating voor op de openbare weg. 
 
Frisian Motors in het Friese Bakkeveen is de 
achterliggende fabrikant en borgt hiermee de 
kwaliteit en continuïteit van de vloot. Frisian 
Motors heeft veel ervaring opgebouwd en 
werkt al jaren samen met diverse verhuurders 
in heel Nederland. ‘We willen vooral de samen-
werking benadrukken’, vertelt Theo de Jong.  
De partijen willen elkaar niet beconcurreren, 

maar juist versterken. Alle partijen hebben 
meerdere exemplaren en gezamenlijk kunnen 
ze dan ook grote projecten aan.

Verhuurproof
Dat de voertuigen ‘verhuurproof’ zijn, is 
in middels wel gebleken. De oudste verhuur-
exemplaren rijden al meer dan vier jaar en  
houden zich nog prima. Naast een aantal  
simpele aanpassingen, zoals spiegels en ruiten, 
worden verhuuruitvoeringen vaak voorzien van 
lithiumhoudende accu’s en rondom in de  
bumpers gezet. Met deze accutechniek komt 
de totale investering bij aanschaf in aanmer-
king voor Via-Vamil-subsidie. 
 
Rentric mikt vooral op het gemak van online 
boeken van de voertuigen. Op de website van 

Rentric kan men eenvoudig een wagen 
selecteren, boeken en de verdere afhandeling 
in orde maken.

Fabrikant Frisian Motors verhuurt al enkele 

jaren Leffert-elektrische transportvoertuigen 

onder de naam Rentric. Vanaf 1 november 2020 

neemt Sander Riel deel in Rentric. Onder zijn 

leiding zal het verhuurconcept lokaal maar 

landelijk worden uitgerold, met naast de  

vestiging in Bakkeveen als eerste een vestiging 

in Noordwijkerhout (Zuid-Holland).
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Landelijke verhuur elektrische 
Lefferts nu mogelijk via Rentric

www.frisianmotors.com
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