Uw voordeel: 0,10 €/L korting op de officiële dieselprijs en 0,05 €/L op de officiële benzineprijs

Het grootste netwerk van de Benelux

Een aantrekkelijke prijs

Met de tankkaarten van Fleetpass & Esso krijgt u toegang tot alle stations van Esso, Octa+, Avia, Power, DCB,
Lukoil, Gabriëls, Q8 en Texaco. Zo kan u terecht bij maar
liefst 1750 stations verspreid over heel België. Daarnaast
kan u met deze kaarten terecht bij meer dan 650 stations in Nederland en 30 in Luxemburg.
Met het grootste netwerk van de Benelux heeft u steeds
een station in de buurt.

Wij hebben voor u een korting onderhandeld van
€ 0,10/L op de officiële dieselprijs en van € 0.05/L op
de officiële benzineprijs (kortingen inclusief btw).
Deze unieke korting is geldig op alle stations van
Esso, Octa+, Avia, Power, DCB, Lukoil en Gabriëls.

Test dit gerust zelf uit via de online stationszoeker
www.erouteonline.com/v7/fleetpassp/

Bij alle stations van Makro, Cora, Texaco en Q8 betaalt u
de pompprijs. Dit is bijzonder interessant bij Q8 easy en
Texaco Xpress. Deze stations bieden namelijk zeer
competitieve prijzen, maar de kaart kan indien gewenst
verkregen worden zonder toegang bij Q8 en Texaco.

Overzicht van onze werkwijze en service
- Betalingstermijn: uw factuur wordt wekelijks opgemaakt, de betalingstermijn is 2 weken na factuurdatum

TANKKAART

- Facturatie: facturen worden kosteloos per e-mail verstuurd, en kunnen eveneens naar meerdere e-mailadressen
verstuurd worden. Voor een papieren factuur betaalt u een bijdrage. De facturen zijn ook online terug te vinden op
het platform www.velocityfleet.com , waar u toegang heeft tot uw volledige dossier.
- Lay-out facturen: op de facturen worden alle details weergegeven: kaartnummer, datum, tijdstip, naam station,
nummerplaat en kilometerstand (indien ingegeven bij het tanken), aantal liter en prijs.
- Kaarten bijbestellen: kaarten worden kosteloos besteld én bijbesteld. U mag erop rekenen dat de kaarten binnen
de 10 dagen bij u op de firma aankomen. Normaal kosten de kaarten jaarlijks € 15 per kaart, maar dankzij VDV is elke
kaart GRATIS.
- Accountmanagement: als klant heeft u bij Fuel Card Services een persoonlijke accountmanager die uw dossier
volledig beheert en u helpt waar nodig.
- Rapportering: Bij de Fleetpass kaarten hoort het online beheersysteem Velocity (www.velocityfleet.com):
een persoonlijke, beveiligde zone waar u kan inloggen om o.a. al uw transacties te bekijken. Deze gegevens kan u
downloaden in Excel. Een praktisch hulpmiddel om een overzicht van het verbruik te behouden. Indien u een opsplitsing van transacties over verschillende departementen wenst, kan u dit eveneens instellen via Velocity.

Bent u na het lezen van deze pluspunten toch nog niet helemaal overtuigd? Probeer deze kaart dan gewoon even uit.
U betaalt immers geen kaartkosten, u hoeft geen minimumhoeveelheid te tanken en u bent niet gebonden aan een
contract met opzeggingstermijn. Mocht de kaart u toch niet bevallen, kan u deze gewoon terugsturen.

De Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) is recent
een samenwerking aangegaan met Fuel Card Services,
verdeler van tankkaarten met het grootste netwerk van de Benelux.
Dankzij onze onderhandelingen kunnen we u als VDV-lid
een exclusieve volumekorting aanbieden, ongeacht uw verbruik!

Als u deze kaarten wenst aan te vragen, dient enkel het volgende te gebeuren:
U downloadt op de website van VDV – www.vladiver.org - het aanvraagformulier en drukt het document (2 pag.) af. Vul
alle ontbrekende gegevens aan, en vergeet niet om tweemaal te tekenen.Daarna stuurt u 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
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