
For the many  
journeys in life

GA VOOR GROEN

OPERATIONELE LEASING 
Kies voor een milieuvriendelijke wagen en ontdek het comfort van operationele leasing. 

Aanbod geldig vanaf 01/11/2021 t.e.m. 31/01/2022 of zolang de voorraad strekt. 



WAAROM OPERATIONELE LEASING ? 

Operationele leasing is een lange termijn verhuur 
tegen een vaste maandelijkse huurprijs inclusief 
diensten, zonder verrassingen. U betaalt een vaste 
maandelijkse huur en na afloop van het contract 
levert u het voertuig opnieuw in, zonder u zorgen 
te hoeven maken over de wederverkoopwaarde. 

Hoe werkt Operationele Leasing? 
U configureert de wagen naar uw persoonlijke 
behoeften en budget. Vervolgens kiest u een 
jaarlijks aantal kilometers en een duurtijd die  
het beste past bij uw rijgewoonte. 

Arval zorgt voor de rest. Wij onderhandelen de 
bestelling en regelen het papierwerk rond de 
inschrijving en de verzekeringen**. Daarnaast 
zorgen we voor eventuele herstellingen en 
ontfermen we ons ook over de pechverhelping in 
Europa. Kortom, wij beheren alle diensten omtrent 
het gebruik van de wagen voor u.

In deze catalogus vindt u als voorbeeld een selectie 
van milieuvriendelijke wagens die beschikbaar zijn 
in operationele leasing.

KIEZEN VOOR OPERATIONELE LEASING IS KIEZEN  
VOOR EEN ZORGELOZE MOBILITEITSOPLOSSING !

Een verandering in uw rijgedrag? 
Geen probleem, tijdens het contract kunnen 
we in overleg het aantal kilometers of  
de duurtijd van het contract wijzigen.

VERVANGWAGEN*
U krijgt een vervangwagen in geval  
van immobilisatie langer dan 24 uur.

VERZEKERINGEN**
U gaat goed verzekerd de baan op.

EEN GEPERSONALISEERDE AUTO
U bepaalt het model, 
de motorisatie en de opties.

EUROPESE PECHVERHELPING*
U geniet een herstelling- en  
takeldienst, 24u/24 en 7d/7.

VASTE MAANDELIJKSE HUURPRIJS*
Beheer uw budget met een gerust hart. 
Er is ook geen impact op uw balans, wat 
positief is voor uw solvabiliteitsratio.

TENLASTENEMING VAN SCHADE  
EN DIEFSTAL*
U rijdt zonder zorgen.

ONDERHOUD EN REPARATIE*
Uw wagen is steeds in perfecte staat.

MY ARVAL MOBILE
U kunt op elk moment informatie over 
uw voertuig en uw contract opvragen 
op uw smartphone.

ZOMER- EN WINTERBANDEN*
U heeft recht op een onbeperkt aantal 
banden gedurende de hele duur van 
het contract.



IN THE 
SP  TLIGHT € 623,20

Volvo XC40  
Recharge Plus    

Op zoek naar meer milieuvriendelijke wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of Fintro om meer informatie.

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen **

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur  * Zomer- en winterbanden *

Europese pechverhelping  *

Deze diensten zijn steeds inbegrepen:

/MAAND*

EXCL. BTW

Elektrisch • 17,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  231 pk - 170 kW

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar € 623,20*

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 929



€ 361,12
Fiat 500e
Action

€ 481,48
Volkswagen ID.4 
Pure

Op zoek naar meer milieuvriendelijke wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of Fintro om meer informatie.

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen **

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur  * Zomer- en winterbanden *

Europese pechverhelping  *

Deze diensten zijn steeds inbegrepen:

/MAAND*

EXCL. BTW

Opties :  metaalkleur + tessuto Chevron Seaqual© Black/Grey 
striped

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 467,09

Elektrisch • 12,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  95 pk - 70 kW

3 deuren Automaat

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 361,12*

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 716,55

Elektrisch • 15,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  148 pk - 109 kW

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 481,48*

/MAAND*

EXCL. BTW



€ 547,27
Mercedes EQA 
250 

€ 530,98
Renault Mégane  
Grandtour
E-TECH Plug-In Hybride Corporate Edition

Op zoek naar meer milieuvriendelijke wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of Fintro om meer informatie.

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen **

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur  * Zomer- en winterbanden *

Europese pechverhelping  *

Deze diensten zijn steeds inbegrepen:

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 922,46

Elektrisch • 15,7 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  190 pk - 140 kW

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 547,27*

/MAAND*

EXCL. BTW

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 677,71

Hybride Elektrisch • 18,8 kWh/100 km (WLTP)
 Benzine • 1,3 l/100 km

29 g/km (WLTP)  158 pk - 116 kW

5 deuren Automaat

Opties: metaalkleur + stof “Zen” zwart

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 530,98*

/MAAND*

EXCL. BTW



€ 569,37
Audi Q4  
e-tron Attraction 

€ 587,54
Polestar 2 
Standard Range Single Motor

Op zoek naar meer milieuvriendelijke wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of Fintro om meer informatie.

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen **

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur  * Zomer- en winterbanden *

Europese pechverhelping  *

Deze diensten zijn steeds inbegrepen:

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 851,64

Elektrisch • 15,8 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  170 pk - 125 kW

5 deuren Automaat

Opties: metaalkleur + pack business

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 569,37*

/MAAND*

EXCL. BTW

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 834,55

Elektrisch • 14,4 kWh/100 km (WLTP)

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

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 587,54*

/MAAND*

EXCL. BTW



€ 754,32
BMW iX3 

€ 730,40
DS 7 E-Tense
Performance Line

Op zoek naar meer milieuvriendelijke wagens binnen dit budget?  
Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of Fintro om meer informatie.

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen **

Vervangwagen bij immobilisatie  
langer dan 24 uur  * Zomer- en winterbanden *

Europese pechverhelping  *

Deze diensten zijn steeds inbegrepen:

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 1.271,82

Elektrisch • 18,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  286 pk - 210 kW

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 754,32*

/MAAND*

EXCL. BTW

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 982,97

Hybride Elektrisch • 24 kWh/100 km (WLTP)
 Benzine • 1,6 l/100 km

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

5 deuren Automaat

Optie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

20.000 km/jaar

€ 730,40*

/MAAND*

EXCL. BTW



For the many  
journeys in life

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

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 
het 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 

De Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium NV, in haar  laste bij schade, totaal verlies of diefstal) en de verzekeringen** (BA-, 
hoedanigheid van Verhuurder, via BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). 
B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0 403.199.702. Promotie enkel geldig  Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: de brandstof en verkeersboetes. 
van 1 november 2021 t.e.m. 31 januari 2022 en uitsluitend bestemd voor  De CO2-percentages zijn eveneens indicatief en onder voorbehoud van de 
professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP  geselecteerde opties en/of de door de constructeur verstrekte gegevens. 
Paribas Fortis en Fintro (Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis  Aan het einde van het contract wordt een afrekening van het aantal 
NV) en gevestigd in België. Deze reclamecatalogus is geen aanbod. Een  kilometers opgesteld volgens de bedragen in het contract. Bij vervroegde 
huurovereenkomst wordt slechts gesloten na aanvaarding van uw dossier  opzegging van het huurcontract wordt een verbrekingsvergoeding 
door Arval Belgium NV en zal steeds onderworpen zijn aan haar algemene  aangerekend. 

** De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, de rechtsbijstand en de 
verzekering van de bestuurder 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.


