LID

LID

De Vlaamse
Dierenartsenvereniging (VDV)
zet haar samenwerking met
Belgian Fuel Card NV,
verdeler van tankkaarten met het
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Afhankelijk van welke tankstations je verkiest
wordt de VDV-leden twee verschillende
tankkaarten aangeboden:
de Fleetpass-tankkaart en/of
de NFC-tankkaart.

Afhankelijk van welke tankstations je verkiest
wordt de VDV-leden twee verschillende
tankkaarten aangeboden:
de Fleetpass-tankkaart en/of
de NFC-tankkaart.

BRANDSTOFPRIJZEN

NETWERK

NETWERK

VEILIGHEID

FACTURATIE

VEILIGHEID

FACTURATIE

ANDERE

BRANDSTOFPRIJZEN

ANDERE

Je krijgt een korting van € 0.08/L inclusief btw op de officiële
prijs geldend op de dag van de transactie voor alle tankstations in België die Fleetpass accepteren, uitgezonderd deze
die behoren tot het netwerk van Texaco, Q8, Makro of Cora
waar je de pompprijs betaalt.
Voor de kaart betaal je 2€ excl. Btw per kaart per maand.

Met de tankkaarten van Fleetpass krijgt u toegang tot alle
stations van Esso, Octa+, Avia, Power, DCB, Lukoil, Maes,
G&V, Gabriëls, Makro, Cora, Q8 en Texaco.
Dankzij de toegang tot een netwerk met méér dan 2600
tankstations in de Benelux en het gebruik van de gespecialiseerde stationszoeker e-Route, vind je steeds een station
in de buurt.

Je factuur wordt tweewekelijks opgemaakt en betaling
gebeurt per automatische domiciliëring na 7 dagen
Facturatie: Alle transacties worden samengebracht op één
enkele, duidelijke factuur in een btw-aftrekbaar formaat

Kaarten zijn beschermd door een pin-code, waardoor het
risico op fraude bij diefstal of verlies minimaal is. Kaarten
kunnen toegewezen worden aan specifieke chauffeurs
en bewerkt met de bedrijfsnaam of de nummerplaat van
het voertuig om frauduleus gebruik tot een minimum te
herleiden.

Fleetpass tankkaarthouders krijgen toegang tot e-route, de
stationszoeker van FLEETPASS, gsm-downloads en smartphone-apps. Het zorgt ervoor dat men snel en eenvoudig
handig gelegen tankstations kan vinden, en kan geopend
worden met desktop-pc's, tablets en mobiele toestellen.

Meer info: www.fleetpass.be

Houders van een Network Fuel Card kunnen terecht
bij elk van de 1.400 Shell, Esso, Total en Q8 stations in
België, en bij meer dan 22.000 tankstations in Europa.
Dankzij de Network Fuel App vind je eenvoudig het
meest nabije tankstation, waar je ook bent.

Je factuur wordt tweewekelijks opgemaakt en betaling
gebeurt per automatische domiciliëring na 7 dagen
Facturatie: je ontvangt één enkele btw-factuur, goedgekeurd door de fiscale autoriteiten, die alle transacties samenvat

Prijzen voor alle brandstoffen:
Pompprijs geldend op het moment van de transactie op het
desbetreffende tankstation
Service-kost: 1% op het bedrag exclusief btw
Voor de kaart betaal je 2 € excl. Btw per kaart per maand.

Onze tankstations staan onder permanent toezicht, zelfs
alle kaarttransacties. In geval van diefstal of misbruik kan
een kaart onmiddellijk worden geblokkeerd.

Andere: onze diensten hebben het voordeel dat je ze à la
carte kan uitkiezen. Jij beslist dus welke opties handig zijn
voor je medewerkers. En omdat er geen opzegvergoeding of
contracttermijn is, heb je totale vrijheid. Je geniet ook van
onze praktische tool "Tankstation Locator".

Meer info: www.tankkaart.be
Als je deze kaarten aan deze voorwaarden wenst aan te vragen, dient enkel het volgende te gebeuren:
Je downloadt op de website van VDV – www.vladiver.org - het aanvraagformulier en drukt het document (2 pag.) af.
Vul alle ontbrekende gegevens in en vergeet niet om tweemaal te tekenen. Daarna stuur je de ingevulde documenten terug per
mail (of per post) naar het VDV secretariaat, samen met een kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder.
Per mail: vdv.secretariaat@vladiver.org
Per post: Vlaamse Dierenartsenvereniging v.z.w., Hoogkamerstraat 40, 9100 Sint-Niklaas

Uw voordeel: Je voordeel: tweewekelijkse btw factuur, à la carte voordeel
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