ARVAL CAR SHARING
Wat is Arval Car Sharing?
Arval Car Sharing geeft een nieuwe dimensie aan de welbekende poolwagen, dankzij een intelligent online platform en een
innovatieve app.
Als werkgever stelt u een of meerdere wagens ter beschikking en u beslist welke werknemers deze wagens kunnen
gebruiken. Slim delen dus, zodat iedereen die in aanmerking komt kan genieten van de voordelen van een leasewagen.

Eenvoudige reservatie
Dankzij enerzijds ons intuïtieve online reserveringssysteem en anderzijds de gratis
Arval Car Sharing app (beschikbaar voor Android en iOS), maakt uw medewerker een
reservatie binnen enkele seconden, op elk gewenst moment en overal.

Zonder sleutels
Openen, starten en sluiten van de wagen gebeurt met de smartphone dankzij de Arval
Car Sharing app. Zo heeft de gebruiker altijd de sleutel op zak, en hoeft er geen
overdracht van sleutels meer te gebeuren!
De voordelen zijn duidelijk: efficiëntie en een enorme tijdswinst. Optioneel kunnen we
voor medewerkers zonder smartphone de wagen(s) ook bruikbaar maken via een
chipcard.

Geen administratie
Net zoals bij andere leasewagens is het de gebruiker die
de wagen netjes en in goede staat houdt. Bij elke rit
meldt de gebruiker eventuele schade. De kilometerstand
en

het

brandstofniveau

worden

automatisch

geregistreerd.
Op deze manier zorgt de Arval Car Sharing app voor een

feilloze administratie. Het melden van schade gaat
sneller, gemakkelijker en dus ook correcter gebeuren. De
meldingen ziet u meteen in uw online dashboard.

Online dashboard
Ons online Arval Car Sharing platform geeft in een oogwenk een
overzicht van de gebruikers, de beschikbare wagens, het aantal
gereden kilometers, brandstofniveaus en schades. U kan zien waar
de wagens zich bevinden en u heeft binnen enkele seconden
toegang tot een overzichtelijke rapportage.

Het schriftje waarin reserveringen manueel bijgehouden werden is
dus officieel verleden tijd.

Een lage leaseprijs voor 12 maanden
Voor een vast maandelijks bedrag beschikt u permanent over een Arval Car Sharing wagen en heeft u eveneens toegang
tot het online platform en de mobiele app. U huurt de wagen voor 12 maanden en betaalt voor elke gereden kilometer.
De verrekening naar het werkelijk aantal gereden kilometers gebeurt wanneer de wagen ingeleverd wordt. Een
tussentijdse jaarafrekening behoort ook tot de mogelijkheden.

Indien gewenst voorzien we in de leaseprijs 1.000 km per maand. Zo is de afrekening aan het einde van het contract
lager en kan u deze kosten beter spreiden. Optioneel kan u eveneens gebruik maken van een brandstofkaart, zonder
bijkomende administratiekost.
Financiering, onderhoud en reparatie, tenlasteneming eigen schade aan voertuig (met een vast eigen risico),
pechverhelping, vervangwagen en brandstofkaart (optioneel) zijn inbegrepen in de vaste maandelijkse leasingprijs.
All-seasonsbanden zijn voorzien, waardoor de wagen niet op onderhoud of naar de bandencentrale hoeft.

U heeft al poolwagens?
Het is eveneens mogelijk om uw bestaande poolwagens uit te rusten met ons Arval Car Sharing systeem. U geniet zo van
alle voordelen die deze innovatieve technologie te bieden heeft.
Tarieven:
EUR 450,00/wagen voor de plaatsing van het systeem op uw poolwagens
EUR 15,00/wagen/maand voor de abonnementskosten en het ter beschikking stellen van het online beheers- en
rapporteringsplatform.

De Arval Car Sharing wagen
De Arval Car Sharing wagen is een splinternieuwe, volledig uitgeruste full service leasing wagen.
Het is een compacte middenklasser met een brede waaier aan opties: airco, cruise control, Bluetooth en GPS. Met een lage
CO2 uitstoot geeft de Arval Car Sharing wagen niet enkel extra uitstraling voor een stijlvolle trip, maar is hij ook
milieuvriendelijk.

Uw voordelen

Voordelen voor de gebruiker

–

geen sleutels

–

geen declaraties en sleuteloverdracht meer

–

geen manuele reserveringen

–

geen ‘onnodig’ gebruik van eigen vervoer

–

duurzame uitstraling.

–

vereenvoudigde administratie

–

een comfortabele en goed uitgeruste wagen

Dat is wat Arval Car Sharing biedt. Uw werknemers gaan met een goed gevoel de weg op.

