
www.arval.be/ondernemers

*De BA verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval 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.

Onze maandelijkse huurprijzen zijn 
berekend met volgende parameters:
• Looptijd van 60 maanden
• 20.000 km per jaar
• Vervangwagen 1 categorie lager

Andere opties die u gemakkelijk kan 
toevoegen aan uw configuratie: 
• Vaste trekhaak
• Dakgalerij

Nood aan andere motorisatie of uitvoering? 
Vraag bij uw adviseur naar alle alternatieven.

BESTELWAGENS 
IN OPERATIONELE 

LEASING

Waarom Operationele Leasing?
Zorgeloos de baan op dankzij een vaste  
maandelijkse leaseprijs zonder voorschot,  
inclusief volledig dienstenpakket en  
vaste contactpersoon.

EEN VOLLEDIG
DIENSTENPAKKET
INBEGREPEN

EUROPESE PECHVERHELPING

VERVANGWAGEN

ONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE

MOBILE APP: MY ARVAL

VERZEKERINGEN*

EUROPESE PECHVERHELPING

VERVANGWAGEN

ONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE

MOBILE APP: MY ARVAL

VERZEKERINGEN*

For the many 
journeys in life

Via BNP Paribas Fortis kan u bij Arval beschikken over bestelwagens onder de vorm van een operationele leasing. Nadat u een bestel-
wagen heeft uitgekozen, geeft u de gewenste looptijd van het contract op en het geschatte aantal gereden kilometers per jaar. Daarna 
voegt u andere opties of uitrusting toe en weet u de maandelijkse prijs voor uw operationele leasing. 

Een maximum aantal diensten tegen een vaste huurprijs, de ideale keuze voor zelfstandigen en kleine ondernemingen:
• Alle kosten met betrekking tot uw bedrijfsvoertuig zijn in de maandelijkse huurprijs inbegrepen.

• We onderhandelen namens u over de prijs van het voertuig, de kortingen, de banden, etc.

• We nemen alle onverwachte kosten voor onze rekening zoals pech, ongeval & herstelling.

• U hoeft zich geen zorgen te maken over de herverkoop van het voertuig, u levert de wagen na de huurperiode gewoon in.

• Uw kredietlijnen noch uw beschikbare tegoeden worden aangesproken. Zo kan u blijven investeren in uw bedrijfsactiviteit.

• We zorgen voor de voorfinanciering van de BTW.



€ 429,67 /MAAND** 
EXCL. BTW 
ZONDER VOORSCHOT

VOOR 60 MAANDEN EN 20.000 KM/JAAR

ONTDEK DE NIEUWE
RENAULT MASTER
VOLGELADEN MET VOORDELEN

Met zijn opvallende stijl en LED dagrijlichten geeft de Nieuwe MASTER een 
robuuste en moderne indruk. Het nieuwe dashboard, de vele uitrustingen en 
rijhulpsystemen maken het u gemakkelijk, dag in dag uit.

NIEUWE RENAULT MASTER 
L2H2 BLUE DCI 135 3.5T GRAND CONFORT

UITGERUST MET DEZE OPTIES:
Achteruitrijsensor  •  Media-Nav Evolution DAB+: multimedia- en  
navigatiesysteem (Belux-kaart) met ondersteuning van Apple CarPlay en  
Android Auto  •  Pack cargo: houten bekleding laadvloer, wielkasten en  
zijwanden  •  Stalen reservewiel 16”  •  Snelheidsregelaar en -begrenzer 

Andere looptijden en kilometerstanden zijn ook mogelijk. 
Aarzel niet om contact op te nemen met uw adviseur. 

ACTIE GELDIG TOT 30 NOVEMBER 2020

20.000 km 25.000 km 30.000 km

60 maanden € 429,67* € 461,33* € 492,94*



Veiligheid

• ABS met remhulpsysteem 

• Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing

• Zijdelingse beschermstrips

• In de hoogte regelbare 3-punts veiligheidsgordels vooraan  
op de buitenste zitplaatsen

• Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR  
en vertrekhulp op hellingen HSA

• Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor

• Dagrijlichten

• Koplampen met automatische ontsteking

• In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare  
lendensteun en armsteun

• Passagiersbank 2 plaatsen vooraan met draaibare  
bureaufunctie en opbergvak onder de zitting

Comfort

• In de hoogte regelbaar stuurwiel

• Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie  
afstandsbediening en automatische deurvergrendeling  
tijdens het rijden

• Manuele airconditioning met interieurfilter

• Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan  
bestuurderszijde

• Elektrische en verwarmde buitenspiegels

• Boordcomputer

• RadioSat Classic tuner DAB+, 2x15 W, 2 LS met handenvrije kit 
Bluetooth, AUX + USB-aansluiting en bediening aan het stuur

Opbergruimte

• Opbergrek bovenaan in de cabine

• Grote opbergvakken bovenop het dashboard

• Uitschuifbare documentenhouder op het dashboard

• Gekoeld handschoenenkastje met ladefunctie

Laadruimte

• Zijschuifdeur rechts zonder ruit

• Achterdeuren 180° zonder ruiten

• Volledig en bekleed  tussenschot zonder ruit

• Bevestigingsringen op de laadvloer

• Verlichting van de laadruimte

• 12V-aansluiting in de laadruimte

Design

• Centrale en zijdelingse verluchtingsmonden met  
chroomafwerking

• Radiatorrooster met chroomafwerking

• Versnellingspookknop met chroomafwerking

Standaarduitvoering

NIEUWE RENAULT MASTER 3.5T - GRAND CONFORT

versie: voorwielaandrijving L2H2 - 3.5T Grand Confort

transmissie: 6 manuele versnellingen
brandstof: diesel (80 l)

afmetingen (in cm): buiten: 5575 (l) x 2070 (b) x 2499 (h) 
& laadruimte van 10.8 m3: 3083 (l) x 1765 (b) x 1894 (h)

motor: 2,3 l  - 100 kW - 136 pk

verbruik: gecombineerd: 9 - 10.5 l/100 km (WLTP) &
CO2-emissie: 236 tot 276 g/km (WLTP)

deuren: 5 - inclusief standaard schuifdeur rechts

Nood aan andere motorisatie of uitvoering? Vraag bij uw adviseur naar alle alternatieven.

**Dit document geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Arval. Actie geldig tot 30/11/2020 en 
voorbehouden aan de professionele klanten (vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro. 
*Prijsvoorbeeld lange termijnhuur voor een Renault Master L2H2 Blue dCi 100 kW 136 pk 3.5T Grand Confort 5 deurs met de vermelde opties, packs en diensten op 1/9/2020, looptijd van 60 maanden 
en 20.000 kilometer per jaar. Gemiddeld verbruik: 4,4l/100 km - CO2-emissie: 236 tot 276 g/km (WLTP). Indicatieve fiscale waarde: € 39.681,23. Onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit en 
catalogusprijzen. De maandelijkse leaseprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal all season banden bij normale slijtage, technische keuring en verkeersbelasting, Europese pechverhelping, 
vervangwagen één categorie lager na 24 uur immobilisatie, dienst Perfecta met eigen risico van € 769,67 en verzekeringen. De BA verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huur-
prijs inbegrepen wanneer ze door Arval 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 leaseprijs omvat geen brandstof en verkeersboetes. Levertermijnen zijn indicatief. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie; uitrusting en afwerking van de bestelwagen op 
de foto verschillen van de bestelwagen voorgesteld in deze actie. Reclamedrukwerk. V.U.: Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, BTW BE 0436.781.102


