Zaventem, 20 oktober 2015

PERSBERICHT

ARVAL REMARKETING EVENT:
GROTE OPKOMST VOOR EERSTE FYSIEKE
WAGENVEILING
Op vrijdag 16 oktober 2015 verwelkomde Arval Belgium tientallen tweedehandsdealers in een tijdelijke
veilingzaal in haar gebouwen in Zaventem. Op het programma stond een unieke fysieke veiling van 95
Belgische en Luxemburgse kwaliteitswagens einde contract. De organisatie was in handen van het
remarketing team van Arval Belgium. Veilingmeester van dienst was Sophie Tombeur, manager
remarketing.
Voor de start van de veiling kregen de aanwezige tweedehandsdealers ruim de gelegenheid om alle wagens te
bezichtigen. Vanaf 9 uur stroomden de gegadigden toe. Tijdens een ontbijt konden ze bij de Arval medewerkers
terecht met al hun vragen.
Om 11 uur werd de eerste wagen binnengereden en kon het bieden vanop de tribune beginnen. Twee uur later kon
Sophie Tombeur, manager remarketing bij Arval Belgium, de veiling met een mooi resultaat afsluiten: 83 verkochte
wagens. “Een geslaagd initiatief,” aldus Sophie Tombeur, “en een pluim op de hoed van heel het team, die samen
een echt succes hebben gemaakt van dit evenement.”

Over Arval
Arval, opgericht in 1989 en 100% dochtermaatschappij van BNP Paribas, is de specialist in leasing van bedrijfsvoertuigen. Arval
biedt haar klanten – professionals, KMO’s en grote internationale ondernemingen – oplossingen op maat met als doel de
mobiliteit van hun medewerkers te optimaliseren en de risico’s verbonden aan hun wagenparkbeheer uit te besteden.
Deskundig advies en hoogwaardige dienstverlening, die de basis zijn van Arvals merkbelofte, worden in 25 landen afgeleverd
door meer dan 4.000 medewerkers en in 14 andere landen dankzij haar netwerk van partners. De vloot van Arval telt bijna
725.000 voertuigen wereldwijd (december 2014). Binnen BNP Paribas is Arval geïntegreerd in de afdeling Retail Banking.
arval.com
Over Arval Belgium
Arval Belgium is gespecialiseerd in de multimerk full-serviceleasing van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Sinds
haar oprichting in 1991 blijft Arval Belgium groeien en behoort ze tot de top 5 van de leasingmaatschappijen in België. Actueel
beheren 210 werknemers meer dan 40.000 voertuigen.
arval.be
Over BNP Paribas
BNP Paribas is aanwezig in 75 landen met meer dan 185.000 medewerkers, waarvan bijna 145.000 in Europa. De Groep
bekleedt sleutelposities in haar twee grote activiteitendomeinen: Retail Banking & Services (dat Domestic Markets en
International Financial Services omvat) en Corporate & Institutional Banking. In Europa heeft de Groep vier thuismarkten
(België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in kredieten aan particulieren. BNP
Paribas ontplooit eveneens haar geïntegreerde Retail Banking model in de landen van het Middellandse Zeegebied, in Turkije
en in Oost-Europa en heeft een belangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. Wat de activiteiten Corporate &
Institutional Banking en International Financial Services betreft, is BNP Paribas marktleider in Europa en sterk aanwezig op het
Amerikaanse continent, en verwierf ze een stevige positie gekenmerkt door een sterke groei in Azië en het Stille Oceaangebied.
Bnpparibas.com
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