
For the many  
journeys in life

OPERATIONELE LEASING
Kies voor een elektrische of plug-in hybride wagen en ontdek het comfort van operationele leasing.

Geldig vanaf 01/03/2023 t.e.m. 14/07/2023.



Een overzicht van onze diensten (inbegrepen in de maandelijkse huurprijs)*
ONDERHOUD EN REPARATIE
Alle kosten voor onderhoud en herstellingen zijn 
inbegrepen, voor zover u als bestuurder de wagen 
gebruikt als voorzichtig en redelijk persoon.

WINTER- EN ZOMERBANDEN
Onbeperkt aantal winter- en zomerbanden 
tijdens de volledige duur van het contract, 
inclusief opslag van de banden.

EUROPESE PECHVERHELPING
Pechverhelping en sleepdienst (indien nodig) 
voor de wagen, 24/7.

VERVANGWAGEN 
Een vervangwagen (één categorie lager) 
garandeert uw mobiliteit op elk moment, indien  
u langer dan 24 uur geïmmobiliseerd bent.

MY ARVAL (MOBILE)
Raadpleeg op elk moment informatie  
over uw wagen en uw contract.

TENLASTENEMING VAN SCHADE EN DIEFSTAL 
Onze dienst Perfecta neemt het risico  
op schade, totaal verlies of diefstal van  
de wagen ten laste, mits het betalen  
van een eigen risico-bedrag.

VERZEKERINGEN **
Arval regelt de BA-verzekering, 
rechtsbijstandsverzekering en 
bestuurdersverzekering voor u.

Welke mobiliteitsoplossing kiezen? 
In een wereld in verandering, waarin mobiliteit steeds 
verandert en uitdagingen groter worden, is het niet eenvoudig 
om de juiste mobiliteitsoplossing te kiezen voor uw activiteit 
of voor uw medewerkers.

Heeft u vragen over de meest geschikte aandrijving voor 
uw bedrijfswagen (100% elektrisch, hybride, benzine,…), de 
nieuwe fiscaliteit, de financieringsvorm (aankoop, krediet of 
leasing), enz.? Met Operationele Leasing van Arval hebben 
wij de ideale oplossing voor u! Wij begeleiden u graag in de 
zoektocht naar mobiliteitsoplossingen en houden rekening 
met uw professionele behoeften.

Wat is Operationele Leasing? 
Met Operationele Leasing van Arval leaset u een wagen 
inclusief dienstenpakket tegen een vaste maandelijkse 
huurprijs, zonder verrassingen.

Arval maakt het voor u heel eenvoudig: alle kosten zijn 
verrekend in de maandelijkse huurprijs. Zo komt u niet voor 
onverwachte uitgaven te staan en houdt u zicht op uw budget. 
Bovendien boekt u de maandelijkse factuur als kost in uw 
boekhouding. Arval regelt alles voor u van a tot z, tot de 

verkoop op het einde van het contract. Zo kunt u focussen op 
uw activiteit en gaat u steeds met een gerust hart de baan op!

Hoe werkt Operationele Leasing bij Arval? 

Eerst en vooral analyseren we samen uw behoeften en gaan 
we op zoek naar de juiste mobiliteitsoplossing. Is Operationele 
Leasing de beste keuze voor u of een van uw medewerkers, 
dan kiezen we via drie eenvoudige stappen samen de ideale 
wagen:

1. Het model, de uitvoering, de kleur en de opties. 

2. Het jaarlijkse aantal kilometers en de looptijd van uw 
contract (tussen 2 en 5 jaar).

3. Het dienstenpakket dat het beste aansluit bij uw 
behoeften. 

Onze selectie, voor u! 

Deze catalogus bevat een selectie van elektrische en plug-in 
hybride wagens die beschikbaar zijn in Operationele Leasing 
bij Arval. Staat uw favoriete wagen er niet bij of bent u op zoek 
naar een andere configuratie? Neem dan zeker contact op met 
uw BNP Paribas Fortis-adviseur of Fintro-agent.

Een verandering in uw rijgewoonten? 
Tijdens het contract kunnen we samen met u het aantal kilometers of de looptijd wijzigen.

(*) en (**): zie voorwaarden op pagina 8



IN THE 
SP  TLIGHT

Polestar 2 
Long Range Single Motor

Op zoek naar meer elektrische of plug-in hybride wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of uw Fintro-agent om meer informatie.

Onderhoud en reparatie

Tenlasteneming van  
schade en diefstal

Verzekeringen **

Zomer- en winterbanden

Europese pechverhelping

Deze diensten zijn steeds inbegrepen*:

/MAAND*

EXCL. BTW

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur

(*) en (**): zie voorwaarden op pagina 8

Elektrisch • 12,9 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  299 pk - 220 kW

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar € 800,32*

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 1.012,55

€ 800,32



Renault Mégane E-Tech
EV40 R130 Standard Charge Equilibre

Peugeot e-2008
Allure Pack

Op zoek naar meer elektrische of plug-in hybride wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of uw Fintro-agent om meer informatie.

Onderhoud en reparatie

Tenlasteneming van  
schade en diefstal

Verzekeringen **

Zomer- en winterbanden

Europese pechverhelping

Deze diensten zijn steeds inbegrepen*:

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur

(*) en (**): zie voorwaarden op pagina 8

/MAAND*

EXCL. BTW
/MAAND*

EXCL. BTW

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

Opties: metaalkleur + stof zwart

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 690,73

Elektrisch • 13,3 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  131 pk - 96 kW

5 deuren Automaat

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 814,82

Elektrisch • 15,2 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  136 pk - 100 kW

5 deuren Automaat

Opties: metaalkleur + stof 'Cosy/Rimini'

€ 562,70 € 568,97

€ 562,70* € 568,97*



Opel Astra
1.6 Turbo Hybrid Edition

DS 4 E-Tense
Bastille

Op zoek naar meer elektrische of plug-in hybride wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of uw Fintro-agent om meer informatie.

Onderhoud en reparatie

Tenlasteneming van  
schade en diefstal

Verzekeringen **

Zomer- en winterbanden

Europese pechverhelping

Deze diensten zijn steeds inbegrepen*:

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur

(*) en (**): zie voorwaarden op pagina 8

/MAAND*

EXCL. BTW
/MAAND*

EXCL. BTW

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 763,26

Hybride elektrisch • 18,5 kWh/100 km (WLTP)
 benzine • 1,0 l/100 km (WLTP)

23 g/km (WLTP)  179 pk - 132 kW

5 deuren Automaat

Opties: metaalkleur + stof ‘Comfort’ zwart

€ 638,28

Optie: metaalkleur

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 845,43

Hybride elektrisch • 21,3 kWh/100 km (WLTP)
 benzine • 1,2 l/100 km (WLTP)

27 g/km (WLTP)  224 pk - 165 kW

5 deuren Automaat

€ 671,83

€ 638,28* € 671,83*



Volkswagen ID.4 
Pro

Volvo XC40
Recharge Extended Range Core

Op zoek naar meer elektrische of plug-in hybride wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of uw Fintro-agent om meer informatie.

Onderhoud en reparatie

Tenlasteneming van  
schade en diefstal

Verzekeringen **

Zomer- en winterbanden

Europese pechverhelping

Deze diensten zijn steeds inbegrepen*:

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur

(*) en (**): zie voorwaarden op pagina 8

/MAAND*

EXCL. BTW
/MAAND*

EXCL. BTW

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 960,09

Elektrisch • 15,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  174 pk - 128 kW

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

€ 708,12

Optie: metaalkleur

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 1.006,27

Elektrisch • 16,0 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  252 pk - 185 kW

5 deuren Automaat

€ 718,65

€ 708,12* € 718,65*



BMW iX1 
xDrive30

Audi Q4
e-tron 40 Attraction

Op zoek naar meer elektrische of plug-in hybride wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of uw Fintro-agent om meer informatie.

Onderhoud en reparatie

Tenlasteneming van  
schade en diefstal

Verzekeringen **

Zomer- en winterbanden

Europese pechverhelping

Deze diensten zijn steeds inbegrepen*:

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur

(*) en (**): zie voorwaarden op pagina 8

/MAAND*

EXCL. BTW
/MAAND*

EXCL. BTW

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 768,13

Optie: metaalkleur

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 1.068,91

Elektrisch • 18,4 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  272 pk - 200 kW

5 deuren Automaat

Optie :  metaalkleur

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 1.056,73

Elektrisch • 15,8 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  204 pk - 150 kW

5 deuren Automaat

€ 765,73

€ 765,73* € 768,13*



For the many  
journeys in life

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium NV, in haar 
hoedanigheid van Verhuurder, via BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 
B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0 403.199.702. Reclamecatalogus enkel 
geldig van 1 maart 2023 t.e.m. 14 juli 2023 en uitsluitend bestemd  
voor professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en 
kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro (Fintro is een afdeling van 
BNP Paribas Fortis NV) en gevestigd in België. Deze reclamecatalogus is 
geen aanbod. Een huurovereenkomst wordt slechts gesloten na aanvaarding 
van uw dossier door Arval Belgium NV en zal steeds onderworpen zijn aan 
haar algemene voorwaarden.

* De prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen in de 
belastingen en catalogusprijzen van het voertuig en de opties, alsook van 
wijzigingen in het ontwerp en de uitrusting. De weergegeven maandelijkse 
huurprijs (exclusief btw) is afhankelijk van de overeengekomen looptijd 
en jaarkilometrage. De maandelijkse huurprijs omvat het onderhoud, de 
herstellingen, een onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale 
slijtage, de belasting op de in verkeerstelling (BIV), de verkeersbelasting, 
de afschrijving en de interesten, de Europese pechverhelpingsdienst, een 
vervangwagen van een lagere klasse als de wagen langer dan 24 uur 
geïmmobiliseerd is, Perfecta (tenlasteneming door Arval van het risico op 
schade, totaal verlies of diefstal) met eigen risico (forfaitair bedrag ten 

laste bij schade, totaal verlies of diefstal) en de verzekeringen** (BA-, 
rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). 
Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof- en/of elektriciteits-
kosten en verkeersboetes. De CO2-percentages zijn eveneens indicatief en 
onder voorbehoud van de geselecteerde opties en/of de door de constructeur 
verstrekte gegevens. 
Aan het einde van het contract wordt een afrekening van het aantal kilometers 
opgesteld volgens de bedragen in het contract. Bij vervroegde opzegging van 
het huurcontract wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend. 

** De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, de rechtsbijstand en de 
bestuurdersverzekering zijn inbegrepen in de huurprijs wanneer ze worden 
afgesloten via Arval Belgium NV. U kunt deze verzekeringen echter ook 
afsluiten bij een verzekeraar naar keuze. De BA-verzekering is wettelijk 
verplicht. De andere verzekeringen zijn optioneel.

De uitrusting en de leveringstermijn van de wagen hangen af van de 
beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen 
configuratie.

Arval is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie in dit document. 
De getoonde foto(‘s) dient/dienen uitsluitend ter illustratie en kan/kunnen 
afwijken van het voorgestelde voertuig.

Verantwoordelijke uitgever: Arval Belgium NV - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel, btw BE 0436.781.102, Nevenverzekeringstussenpersoon, https://www.arval.be/, info@arval.be.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of uw Fintro-agent.


