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LENTE/ZOMER 2023

PRIVATE LEASE
Ontdek Private Lease en rij met een gerust hart.

Geldig van 01/03/2022 t.e.m. 14/07/2023.



ONDERHOUD EN REPARATIE
Alle kosten van onderhoud en reparaties,  
voor zover u, als bestuurder, de wagen  
gebruikt als voorzichtig en redelijk persoon.

ZOMERBANDEN
Onbeperkt aantal zomerbanden bij normaal 
gebruik tijdens de volledige looptijd van het 
contract.

EUROPESE PECHVERHELPING
24/7 pechverhelping en/of sleepdienst  
voor de wagen.

MY ARVAL MOBILE
U kunt op elk moment informatie over  
uw wagen en uw contract raadplegen  
op uw smartphone.

TENLASTENEMING VAN SCHADE EN DIEFSTAL
Onze dienst Perfecta neemt het risico op zich 
voor schade, totaal verlies of diefstal (u betaalt 
altijd een eigen risico-bedrag).

VERZEKERINGEN **
Arval regelt voor u de BA-verzekering, 
rechtsbijstandsverzekering en 
bestuurdersverzekering.

Private Lease, absolute gemoedsrust achter het stuur.  
Een overzicht van de in de maandelijkse huurprijs inbegrepen diensten*

In een wereld in verandering met een steeds veranderende 
mobiliteit is het niet eenvoudig om de ‘juiste’ wagen te kiezen. 
Kiest u het best voor een diesel, benzine, hybride of een 
volledig elektrische auto? En koopt u een auto, al dan niet 
met een lening, of kiest u toch beter voor leasing? In deze 
snel veranderende context is Arval Private Lease de ideale 
oplossing voor u!

Wat is Private Lease? 
Private Lease, dat is rijden met een nieuwe wagen, volledig 
samengesteld naar uw keuze en behoeften, inclusief een 
dienstenpakket én tegen een vaste maandelijkse huurprijs.

Een wagen leasen of kopen?
Aan de aankoop en het bezit van een wagen zijn heel wat kosten 
en zorgen verbonden. Denk maar aan de initiële investering, 
banden, het jaarlijkse onderhoud, eventuele herstellingen, 
verzekeringen, belastingen …

Arval Private Lease maakt u het leven gemakkelijker: al 
deze kosten zijn inbegrepen in de maandelijkse huurprijs. 
Bovendien regelt Arval alles voor u! Tijdens de volledige duur 
van uw contract staan wij steeds tot uw dienst. Wij begeleiden 

u ook graag bij de keuze van de wagen die het beste bij u past 
én zorgen voor de verkoop op het einde van het contract. 

Met Arval Private Lease kiest u voor gemoedsrust!

Hoe werkt Private Lease bij Arval?
In drie eenvoudige stappen kiest u samen met ons uw auto:

1. U kiest het model, de uitvoering, de kleur en de opties 
die het best bij u passen. 

2. U bepaalt de jaarkilometrage en de looptijd van uw 
contract (tussen 2 en 5 jaar).

3. U kiest het dienstenpakket dat het best aansluit bij uw 
behoeften. 

Onze selectie uit een zeer ruim aanbod
Deze catalogus bevat een selectie van alle wagens die 
beschikbaar zijn in Private Lease bij Arval. Staat uw 
favoriete wagen er niet bij of bent u op zoek naar een andere 
configuratie? Neem dan zeker contact op met uw BNP Paribas 
Fortis-adviseur of Fintro-agent. Hij of zij helpt u graag verder 
bij het kiezen en samenstellen van uw ideale wagen.

Een verandering in uw rijgewoonten? 

Ook tijdens het contract kunnen we samen met u het aantal kilometers of de looptijd van het contract wijzigen!

Winterbanden en een vervangwagen kunnen op uw vraag toegevoegd worden aan uw contract.*



IN THE 
SP  TLIGHT

Citroen C3 Aircross
1.2 PureTech  
130 S&S EAT6 Feel

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

Op zoek naar andere auto’s binnen dit budget?  
Vraag ernaar bij uw BNP Paribas Fortis-adviseur of Fintro-agent.

Ons aanbod bevat:

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen ** 

Zomerbanden *

Europese pechverhelping *

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 506,80

Benzine • 6,0 l/100 km (WLTP)

137 g/km (WLTP) 131 pk - 96 kW

5 deuren AutomaatOptie: metaalkleur

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar € 423,54*

€ 423,54



Fiat 500 
1.0 Hybrid

Hyundai i20
1.2 Air

Op zoek naar andere auto’s binnen dit budget?  
Vraag ernaar bij uw BNP Paribas Fortis-adviseur of Fintro-agent.

Ons aanbod bevat:

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen ** 

Zomerbanden *

Europese pechverhelping *

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 300,44

Benzine • 5,0 l/100 km (WLTP)

106 g/km (WLTP) 69 pk - 51 kW

3 deuren Handgeschakeld -  
6 versnellingen

Optie:  metaalkleur

€ 279,89* € 315,59*

€ 279,89

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 331,33

Benzine • 5,2 l/100 km (WLTP)

119 g/km (WLTP) 84 pk - 62 kW

5 deuren Handgeschakeld -  
5 versnellingen

Opties:  metaalkleur + stof zwart

€ 315,59



Peugeot 208
1.2 PureTech 75 MAN5 S&S Like

Kia Picanto 
1.0 MPI GT Line

Op zoek naar andere auto’s binnen dit budget?  
Vraag ernaar bij uw BNP Paribas Fortis-adviseur of Fintro-agent.

Ons aanbod bevat:

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen ** 

Zomerbanden *

Europese pechverhelping *

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 371,35

Benzine • 5,3 l/100 km (WLTP)

119 g/km (WLTP) 75 pk - 55 kW

5 deuren Handgeschakeld -  
5 versnellingen

Opties:  metaalkleur + stof ‘Para’ Blauw

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 345,72

Benzine • 5,3 l/100 km (WLTP)

121 g/km (WLTP) 67 pk - 49 kW

5 deuren Handgeschakeld -  
5 versnellingen

Opties:  metaalkleur + stof/imitatieleder zwart/rood

€ 348,54€ 340,29

€ 340,29* € 348,54*



Nissan Micra
1.0 IG-T Acenta

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI Life 

Op zoek naar andere auto’s binnen dit budget?  
Vraag ernaar bij uw BNP Paribas Fortis-adviseur of Fintro-agent.

Ons aanbod bevat:

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen ** 

Zomerbanden *

Europese pechverhelping *

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 395,35

Benzine • 5,4 l/100 km (WLTP)

121 g/km (WLTP) 95 pk - 70 kW

5 deuren Handgeschakeld -  
5 versnellingen

Opties:  metaalkleur + stof ‘Casual’ zwart

€ 367,64

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 487,90

Benzine • 5,7 l/100 km (WLTP)

131 g/km (WLTP) 95 pk - 70 kW

5 deuren Handgeschakeld -  
5 versnellingen

Optie:  metaalkleur

€ 412,41

€ 367,64* € 412,41*



Volkswagen Golf VIII
1.0 TSI Life

Opel Corsa-e
Auto e-Edition 

Op zoek naar andere auto’s binnen dit budget?  
Vraag ernaar bij uw BNP Paribas Fortis-adviseur of Fintro-agent.

Ons aanbod bevat:

Onderhoud en reparatie *

Tenlasteneming van 
schade en diefstal *

Verzekeringen ** 

Zomerbanden *

Europese pechverhelping *

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

/MAAND* 

INCL. BTW
ZONDER 
VOORUITBETALING

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Contract van 60 maanden

10.000 km/jaar

Optie:  metaalkleur

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 576,16

Benzine • 5,4 l/100 km (WLTP)

122 g/km (WLTP) 110 pk - 81 kW

5 deuren Handgeschakeld -  
6 versnellingen

€ 438,03

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 634,55

Elektrisch • 13,9 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP) 136 pk - 100 kW

5 deuren Automaat

Opties: metaalkleur + stof ‘Fresez’, Marvel Black

€ 549,15

€ 438,03* € 549,15*
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Meer weten?  
Neem contact op met uw BNP Paribas Fortis-adviseur of uw Fintro-agent. 
Private Lease is voorbehouden voor particulieren. Private Lease is een 
product aangeboden door Arval Belgium NV, met tussenkomst van  
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel 
BTW BE0403.199.702. Reclamecatalogus geldig van 01/03/2023 t.e.m. 
14/07/2023 en uitsluitend bestemd voor particuliere klanten (uitsluitend 
Belgische ingezetenen) van BNP Paribas Fortis en Fintro (Fintro is een 
afdeling van BNP Paribas Fortis NV). Deze reclamecatalogus geldt niet als 
aanbod. Een leaseovereenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding 
van uw dossier door Arval Belgium NV en zal steeds onderworpen zijn 
aan de algemene voorwaarden inzake Private Lease van Arval Belgium NV. 

* Prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit 
en catalogusprijzen van voertuig en opties, en wijzigingen in uitvoering en 
uitrusting. De geafficheerde maandelijkse huurprijs (btw inbegrepen) hangt 
af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage. De geafficheerde 
huurprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomerbanden 
bij normale slijtage, verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling 
(BIV), afschrijving en interest, btw, Europese pechverhelping, Perfecta 
(tenlasteneming door Arval NV van het risico op schade, totaal verlies of 
diefstal) met eigen risico van de huurder (forfaitair bedrag) in geval van 
schade, totaal verlies of diefstal) en de verzekeringen** (BA-verzekering, 
rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). 

Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof- 
en/of laadkosten, verkeersboetes, winterbanden en vervangwagen.  
U kunt winterbanden en een vervang wagen toevoegen aan uw contract. 
De CO2-taksen zijn louter indicatief en onder voorbehoud van de 
gekozen opties en/of op basis van gegevens van de constructeur. Bij het 
verstrijken van de looptijd gebeurt er een afrekening van kilometers aan 
verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van 
de leaseovereenkomst wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend.  
Er is geen aankoopoptie.

** De BA-verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de 
huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval Belgium NV als tussenpersoon 
worden geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter ook via de verzekeraar 
van uw keuze geregeld worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De 
overige verzekeringen zijn optioneel. 

De uitrusting en de levertermijn van de wagen hangen af van de 
beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen 
configuratie.

Arval kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste informatie in 
dit document. Afgebeelde foto’s zijn louter ter illustratie en kunnen van het 
aangeboden voertuig afwijken.

Verantwoordelijke uitgever: Arval Belgium NV - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel BTW BE0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon, https://www.arval.be/, info@arval.be


