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PERSBERICHT

ARVAL CAR SHARING GEEFT NIEUWE DIMENSIE AAN
DE POOLWAGEN

Met Arval Car Sharing geeft leasingmaatschappij Arval de mogelijkheid aan ondernemingen om één of
meerdere wagens ter beschikking te stellen van hun werknemers. Met dit nieuwe product geeft Arval een
andere dimensie aan het concept poolwagen. Autodelen op bedrijfsniveau, als het ware, mét gebruik van
een intelligent online platform en een innovatieve app. Een overdracht van sleutels is niet meer nodig,
aangezien openen, starten en sluiten van de wagen gebeurt met de Arval Car Sharing app op de
smartphone.

Arval Car Sharing is een mooi voorbeeld van slim delen, en flexibele en duurzame mobiliteit. De werkgever stelt
wagens ter beschikking en beslist welke werknemer(s) deze kunnen gebruiken.
Intuïtief reserveren
Het reserveren van de Arval Car Sharing wagen is kinderspel, altijd en overal. Aan de ene kant is er het intuïtieve
online reserveringssysteem, aan de andere kant de gratis Arval Car Sharing app voor Android en iOS. Vanop pc of
smartphone is reservatie binnen enkele seconden een feit.
Het openen, starten en sluiten van de wagen gebeurt met de Arval Car Sharing app op de smartphone, waardoor
de overdracht van sleutels officieel tot het verleden behoort. Voor wie geen smartphone heeft, zorgt Arval voor een
chipkaart. Dankzij deze innovatieve technologie is Arval de eerste leasingmaatschappij die poolwagens zonder
sleutels ter beschikking stelt.
Vereenvoudigde administratie
De Arval Car Sharing app speelt eveneens een essentiële rol voor een feilloze administratie. Na elke rit worden
kilometerstand en brandstofniveau automatisch geregistreerd. Is er sprake van schade? Dan wordt die op de app
gemeld door de gebruiker in kwestie, snel en correct.
Het online dashboard toont de vlootbeheerder een duidelijk overzicht van de status van zijn Car Sharing vloot. Wie
zijn de gebruikers? Welke wagens zijn beschikbaar? Verder krijgt hij een transparante rapportage van het aantal
gereden kilometers, de brandstofniveaus en mogelijke schades.
Een Arval Car Sharing leasewagen wordt gehuurd voor 12 maanden, aan een laag vast maandelijks bedrag en
betaalt men per kilometer. Daarvoor is er onbeperkt toegang tot de wagen, het online platform en de mobiele app.
Indien er reeds poolwagens in het wagenpark aanwezig zijn, kunnen deze ook uitgerust worden met de Arval Car
Sharing technologie.
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 26 landen afgeleverd
door meer dan 4.000 medewerkers en in 14 andere landen dankzij haar netwerk van partners. De vloot van Arval telt 930.000
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 48.500 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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