Arval
Mid-Term Rental
Arval Mid-Term Rental is een eenvoudige en flexibele oplossing voor het leasen van een wagen voor
een periode van 1 tot 24 maanden aan een competitieve prijs. U bepaalt de looptijd en de gewenste
categorie van wagens en Arval levert een wagen uit de gekozen categorie binnen de 48 uur.
Alle diensten zoals onderhoud en reparatie, all seasons banden, BA+ verzekering, tenlasteneming eigen
schade aan voertuig (Perfecta), Europese pechverhelping en een vervangwagen na 24u (categorie A) zijn
inbegrepen.

Ideaal voor seizoensgebonden contracten, interim medewerkers, expats of andere tijdelijke noden.

Principe: U betaalt de prijs per maand voor de overeengekomen looptijd. Indien u de wagen langer wenst te
gebruiken, passen we meteen uw leaseprijs per maand aan naar het lagere tarief overeenkomstig
met de totale looptijd.
Indien u de wagen minder lang nodig heeft, kan u de periode inkorten en betaalt u een éénmalige
administratiekost van EUR 95,00 en het verschil met de nieuwe maandelijkse leaseprijs conform de nieuwe
looptijd.

 Uw voordelen


Flexibel en eenvoudig

– Looptijd tussen 1 en 24 maanden.



– Degressieve prijs afhankelijk van de looptijd op
1, 3, 6, 12, 18 of 24 maanden.

– Aanpasbaar wanneer gewenst.
– U kiest een categorie en Arval levert een gepast

– Alle diensten en kosten zijn inbegrepen en op één
factuur.

model binnen de 48 uur.

– Duidelijke en vooraf gekende prijs per maand per
categorie.

– Een volledig operationeel dienstenpakket.

Financieel

– 3.000 km per maand inbegrepen.
– Aflever- en ophaalkosten: EUR 36,00.
– Optioneel: brandstofbeheer voor een éénmalige
administratiekost van EUR 25,00.

 Voordelen voor uw bestuurders
 Kwalitatieve wagens
– 8 categorieën (in diesel) beschikbaar:
• A2 type Renault Clio
• BA type Peugeot 308 5 (automaat)
• B2 type Ford B-Max
• B6 type Peugeot 308SW
• C2 type Skoda Octavia
• C6 type Citroën Grand C4 Picasso
• D2 type Volvo V60
• V1 type Citroën Berlingo
–



Eenvoudig en zorgeloos

– Arval levert u de wagen in heel België.
– Alle diensten zijn inbegrepen.
– De bestuurder van een Mid-Term Rental wagen
heeft één aanspreekpunt voor alle vragen
over boetes, tankkaart, onderhoud en schade.

Voorzien van:

•
•
•
•

All seasons banden
Metaalkleur

Airconditioning
(Ingebouwde) GPS & Bluetooth car kit

Waarom Arval?
Arval is een toonaangevend Full Service Leasing bedrijf en beheert wereldwijd
meer dan 930.000 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 of advies nodig?

info.be@arval.be
02/240.01.99

