Arval Select
Arval Select is een soepele formule waarbij de bestuurder de lange termijn verhuur van zijn wagen kan
combineren met andere wagens die beter aansluiten bij zijn wisselende mobiliteitsbehoefte. Op deze
manier zijn de bestuurders niet meer beperkt tot een enkele leasewagen, maar kunnen zij beslissen welke
wagen te gebruiken, op elk gewenst moment.
Een monovolume voor een vakantie met de kinderen, een bestelwagen voor een verhuis of een andere type
wagen wanneer dit nodig is. Met Arval Select kan men zelfs een wagen huren in het buitenland!

 Eenvoudig te gebruiken
Bij de bestelling van de leasewagen kan uw bestuurder kiezen voor Arval Select. Arval berekent, op basis
van de gekozen voertuigen en het gewenste aantal gebruiksdagen, het maandelijks budget om de gekozen
wagens te kunnen gebruiken. Dit bedrag wordt maandelijks opgenomen in de leaseprijs en afgerekend
wanneer de bestuurder gebruik maakt van Arval Select. De wagens kunnen worden geleverd en opgehaald
voor EUR 36,00 per rit. Voor prijzen en beschikbaarheden van andere categorieën voertuigen, gelieve Arval
te contacteren.
Ook in het buitenland kan gebruik gemaakt worden van Arval Select. De bestuurder informeert Arval over
het gewenste type voertuig en de stad of luchthaven waar hij een voertuig wenst te huren. Een
administratiekost van EUR 45,00 wordt eveneens van het budget ingehouden.
Het beschikbare budget kan na toestemming van u als werkgever worden overschreden. De meerkost zal
gefactureerd worden aan de werkgever, die op zijn beurt de bestuurder kan factureren.
Een annulatiekost van EUR 75,00 zal worden aangerekend als de reservatie wordt geannuleerd binnen een
termijn van 48 uur voor aangvang van het gebruik van de wagen.
Blijft er op het einde van het contract nog budget over? Dan wordt dit overgedragen naar het volgende
contract, of terugbetaald aan u als werkgever wanneer de leasewagen wordt ingeleverd.

Hiernaast enkele voorbeelden
van het maandelijkse bedrag
dat de bestuurder moet voorzien
om over deze wagens te kunnen
beschikken gedurende de aangegeven periode.
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 Voordeliger voor uw bestuurder
Het Voordeel van Alle Aard (VAA) wordt berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van
de leasewagen. Door te kiezen voor een compacte en minder vervuilende langetermijn wagen bespaart de
bestuurder jaarlijks op zijn VAA.

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Veel bestuurders willen graag elektrisch rijden, maar kiezen voor een diesel omdat ze een aantal keren per
jaar een grote afstand afleggen.
Arval Select maakt het mogelijk om elektrisch te rijden doorheen het jaar en een wagen op brandstof te
voorzien indien nodig.

 Beter voor het milieu, en voor het budget
Een bestuurder die opteert voor een kleinere of energiezuinige wagen als lange termijn wagen, kiest voor
duurzame mobiliteit. De CO2-uitstoot daalt en dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw
budget (brandstofverbruik, fiscaliteit, …).

 Minder parkeerproblemen, minder stress
Een bestuurder die in een stadscentrum woont heeft vaak te maken met parkeerproblemen. Toch kiest hij
voor een grote wagen, omdat hij deze af en toe nodig heeft.
Met Arval Select behoort dit tot het verleden en kan uw bestuurder rekenen op een grote wagen wanneer de
behoefte zich voordoet.

Hoeveel wagens hebt u nodig?

Waarom Arval?
Arval is een toonaangevend Full Service Leasing bedrijf en beheert
wereldwijd meer dan 700.000 bedrijfswagens, zowel bestelwagens als
personenwagens. Ongeacht de omvang van uw vloot – van een paar
wagens tot enkele duizenden – kunnen wij u helpen bij het kiezen van een
full service oplossing die tegemoet komt aan uw individuele financiële
noden. Met 25 jaar ervaring en vakkennis bezorgen onze ondernemende en
toegewijde medewerkers u een hoog kwaliteitsniveau en een duurzame
oplossing voor uw wagenbeheer.

 Informatie aanvragen?
E-mail: info.be@arval.be
of contacteer uw account
manager

 Advies nodig?

Bel 02/240.01.99

