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PERSBERICHT

ARVAL BELGIUM VIERT 25 JAAR MET NIEUWE
PRODUCTEN

Arval viert dit jaar zijn 25 jaar betaan. Dat werd gevierd in stijl. Op vrijdag 27 mei zakten klanten,
leveranciers, pers en medewerkers in grote getale af naar Brussels Expo voor een feestelijk programma.
Onder het motto ‘The Future of Mobility starts here’ werd de avond ingezet met de exclusieve voorstelling
van
twee
nieuwe
innovaties:
Arval
Mobility
Link
en
Arval
Active
Link.
Verder werden in première de resultaten van de CVO Fleet Barometer 2016 voor België gepresenteerd. Tom
Palmaerts, winnaar ‘Trendwatcher of the year’ (2013), hield een erg gesmaakte keynote speech. Voor het
verrassende avondprogramma zakten de genodigden af naar Paleis 10.
Arval richtte in 2002 het Corporate Vehicle Observatory (CVO) op, een expertise- en onderzoekplatform voor
spelers in de automobielsector. Elk jaar publiceren ze de Europese ‘CVO Barometer’. CVO peilt bij meer dan 4000
beslissing nemers naar hun mening over het beheer van hun wagenpark vandaag en morgen. Op 27 mei heeft
Virginie Chassard, internationaal hoofd van het CVO, de CVO resultaten van de Fleet Barometer 2016 voor België
bekend gemaakt. Daarna nam trendwatcher Tom Palmaerts zijn toehoorders mee op een tocht door de nabije
toekomst.
Met een exclusieve preview van Arval Mobility Link en Arval Active Link, toonde Arval twee innovatieve antwoorden
op de uitdagingen rond mobiliteit vandaag en in de toekomst, met name congestie, verkeersveiligheid en
toegankelijkheid.
Arval Mobility Link
De vraag naar mobiliteit veranderd voortdurend en brengt vele uitdagingen met zich mee. We zijn met steeds meer
en doen ook allen meer verplaatsingen. In de nabije toekomst zal het mobiliteitsbudget zijn brede intrede doen. Er
zal meer keuzevrijheid zijn in termen van mobiliteit en deze veranderingen zullen gepaard gaan met een ander
advies. Om deze variatie in mobiliteitsgebruik én de bijhorende complexe administratie in goede banen te leiden,
werd Arval Mobility Link ontwikkeld. Dit innovatieve mobiliteitsplatform registreert alle vormen van mobiliteit voor
klanten en hun werknemers, én zorgt voor een makkelijke, transparante administratie. Het online platform wordt
eveneens ondersteund door een mobiele applicatie.
Arval Active Link
Arval Active Link is het nieuwe aanbod boordtelematica dat een nog efficiënter vlootbeheer toelaat. De
automatische en real-time verwerking van data rechtstreeks verzameld in de voertuigen, biedt de fleet manager
extra ondersteuning bij het monitoren en controleren van de TCO van zijn bedrijfsvloot. Aan de hand van één
enkele online, modulaire interface en een geschikt dashboard, biedt Arval Active Link een efficiënte monitoring van
brandstofverbruik, gemiddelde CO2-waarden, kilometers, reistijden, wagengebruik, rijgedrag en tal van andere
parameters.
Voor real-time plaatsbepaling van de wagen werd de Active Routing module ontwikkeld. Zo kunnen opdrachten
worden toegewezen aan werknemers op basis van de locatie van hun wagen. Bij privégebruik van de wagen
verdwijnt hun van de kaart, waardoor de vertrouwelijkheid van dit type verplaatsingen gegarandeerd wordt.

Over Arval

Arval, opgericht in 1989 en 100% dochtermaatschappij van BNP Paribas, is de specialist in full service 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 28 landen
afgeleverd door meer dan 5.500 medewerkers. De vloot van Arval telt 949.000 voertuigen wereldwijd (december 2015). Arval is
stichtend lid van de Element-Arval Global Alliance, de langst bestaande strategische alliantie in de fleet management sector en
wereldwijd leider met 3 miljoen voertuigen in bijna 50 landen. 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. In
december 2015 stelde Arval Belgium 210 werknemers tewerk en verhuurde het bedrijf 48.500 voertuigen.
arval.be

Over BNP Paribas
BNP Paribas is aanwezig in 75 landen met meer dan 185.000 medewerkers, waarvan 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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