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Arval bereikt de kaap van 40.000 voertuigen
in België
In maart kwam Arval Belgium met uitstekende resultaten voor het voorbije jaar 2014. De Belgische
vloot van Arval bedroeg per 31/12/2014, 38.465 voertuigen of een marktaandeel van 11,3%.
Vandaag is er opnieuw goed nieuws: de mijlpaal van 40.000 voertuigen werd bereikt.

Arval Belgium beter dan de markt
Met een groei van 2% in het eerste kwartaal van 2015 deed Arval Belgium het al bijna dubbel zo goed als
de totale Belgische markt van de multimerken leasemaatschappijen. Door het overschrijden van de kaap
van 40.000 voertuigen verstevigt Arval zijn positie in de top 5 van grootste leasemaatschappijen nog
meer. De afstand tussen de verschillende maatschappijen onderling wordt ook kleiner. Waar het verschil
tussen de nummer 1 en de nummer 5 in december 2011 nog 22.000 voertuigen bedroeg, is dat cijfer
vandaag gedaald tot amper 5.000 voertuigen.

De 40.000ste wagen op de baan
Op zaterdag 13 juni 2015 mocht USG People (Human Ressources dienstverlener), in aanwezigheid van
Els Costers, sales director van Arval Belgium, de 40.000ste wagen in ontvangst nemen en werd daarvoor
bedankt met een ontbijt voor alle bestuurders die een nieuwe wagen kwamen ophalen. Michel van
Dongen, Mobility Manager van USG People: ”USG is trots de bestuurder te mogen leveren voor de
40.000ste wagen die Arval op de baan zet. Voor USG is dit opnieuw een tevreden werknemer die
zorgeloos de baan opgaat.”

In lijn met doelstelling
Arval steekt haar ambitie om de grootste leasemaatschappij in België te worden niet meer onder stoelen
of banken. Het resultaat dat vandaag wordt aangekondigd is alvast een duidelijke indicatie dat de
onderneming op de goede weg is.
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“Ons innovatief account team concept draagt ongetwijfeld bij aan dat succes,’ aldus Roberto Fonseca,
general manager van Arval Belgium. ‘Niet alleen staan ze in voor het wagenbeheer van a tot z, ze
brengen daarmee ook elke dag opnieuw onze troeven in de praktijk: persoonlijk contact, korte
communicatielijnen en het leveren van een kwaliteitsservice.”

Op de foto, van links naar rechts:
Sophie Goossens – USG People, fleet coordinator
Els Costers – Arval, sales director
Michel van Dongen – USG People, mobility manager
Raymond Groenen – Arval, business manager strategic accounts
Nicolas Kamoen – Autonatie, gedelegeerd bestuurder
Vincent Bastaerts – Arval, account manager
Kris Vanslembrouck – Autonatie, sales manager
Constance van de Vyvere – Arval, sales team coordinator

Perscontact:
Arval Belgium
Wim Meulders – wim.meulders@arval.be
+32 (0)2 240 01 99

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
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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

