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Arval België lanceert Arval Mid-Term Rental

Arval België kondigt de lancering aan van Arval Mid-Term Rental, een nieuwe formule voor de
verhuur van voertuigen voor een periode van 1 tot 24 maanden, én een antwoord op de vraag van
bedrijven naar meer flexibiliteit. Bovendien maakt deze lancering van Arval de enige verhuurder
van bedrijfswagens die verhuurtermijnen aanbiedt van 1 tot 60 maanden en meer, en die inspeelt
op de verschillende behoeften van ondernemingen. Arval is tevens de enige leasemaatschappij die
een gestructureerd en homogeen product voorstelt in meerdere landen.
Arval Mid-Term Rental, uitbreiding van het productaanbod bij Arval
Arval Mid-Term Rental is complementair aan de verhuur op lange termijn. De nieuwe verhuurformule, die
loopt over een periode van 1 tot 24 maanden, is een flexibele oplossing voor bedrijven die tijdelijk meer
voertuigen nodig hebben omwille van piekactiviteiten, seizoenswerk en verschillende vormen van
tewerkstelling (proefperiode, contract van bepaalde duur). Ze laat bovendien ook een beter wagenbeheer
toe wanneer een onderneming minder zicht heeft op de fluctuatie in haar activiteiten.
“Arval Mid-Term Rental helpt ondernemingen hun business in een gunstig ritme te doen groeien. Het
innovatieve product draagt bij tot de optimalisatie van de voertuigenvloot, en we zijn er zeker van dat het
vele verantwoordelijken zal overtuigen”, beklemtoont Roberto Fonseca, general manager van Arval
Belgium.
Arval Mid-Term Rental biedt een financieel voordelige en flexibele oplossing
Arval stelt een degressief tarief voor in functie van de verhuurtermijn. Hoe langer de beoogde
verhuurtermijn, hoe lager de prijs wordt. Bovendien kan Arval haar Mid-Term Rental klanten ondersteunen
bij de ontwikkeling van hun activiteit en hen op die manier laten kennis maken met
leasingcontracten zonder meteen een langlopend contract te moeten aangaan.

Arval Mid-Term Rental zorgt voor meer eenvoud en efficiëntie

operationele
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Het bedrijf kiest een voertuigcategorie aangepast aan zijn behoeften, in functie van het professionele
gebruik (stadswagen, compact, kleine bedrijfswagens …) en van het budget. Alle diensten zijn inbegrepen
in het contract (onderhoud, service, banden, verzekeringen, …). De klant hoeft dus niet te kiezen tussen
verschillende opties.
“Met Arval Mid-Term Rental wordt een specifieke voertuigcategorie aangeboden in een geïntegreerde
huurformule. Dankzij dit duidelijke, transparante aanbod is het snel kiezen voor de meest geschikte
formule”, vervolgt Roberto Fonseca.
Bovendien beantwoordt het product aan alle bedrijfsvereisten op vlak van veiligheid en uitstoot van CO 2.
Inderdaad, de Arval-vloot voor Mid-Term Rental bestaat uit recente voertuigen, conform aan de actuele
normen. Ook het kostenplaatje draagt bij aan de competitiviteit van dit aanbod.
Ten slotte garandeert Arval de snelle uitlevering van de voertuigen binnen 48 uur en dit overal in België.
Arval Mid-Term Rental, een uniek aanbod voor verhuur op middellange termijn en ontwikkeld op
Europese schaal, wordt internationaal uitgerold
Dit nieuwe aanbod - in Nederland reeds toegankelijk sinds juli 2014 en in Engeland, Spanje en Frankrijk
sinds december 2014 - is vanaf vandaag ook in België beschikbaar. Het is gestoeld op 4 basispijlers:
flexibiliteit (leasing van 1 tot 24 maanden), reactiviteit (snelle levering), eenvoud (één enkel tarief per
categorie) en kostenoptimalisatie.
“De doelstelling is dezelfde in alle Arval-vestigingen: de beste voertuigen voorstellen met leasetermijnen
aangepast aan de behoeften van bedrijven. Op basis van de ervaring en knowhow van de groep, hebben
we een innovatief en relevant aanbod ontwikkeld”, verklaart Roberto Fonseca.
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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
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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 38.000 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

