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Renault verkiest Milieu-informatie. [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be

(1) Aanbod voorbehouden voor professionele klanten. Nieuwe Renault MEGANE Grandtour Corporate Edition E-TECH Plug-in Hybrid zonder opties. Prijs zBTW met alle 
onvoorwaardelijke premies afgetrokken geldig tot en met 31/10/2020. (2) Berekend op een Nieuwe Renault MEGANE Grandtour Corporate Edition E-TECH Plug-in Hybrid 
zonder opties. Ne� o maandelijkse bijdrage op het Voordeel van Alle Aard (VAA) te betalen door de werknemer met fi rmawagen, op basis van de maximale voorhe�  ng van 
53,5 %. De vermelde bedragen zijn louter ter informatie. Renault België Luxemburg N.V. is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk 
verkregen voordeel. Adverteerder: Renault België Luxemburg N.V. – Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel - BTW BE403.463.679. Afgebeeld model: Nieuwe 
Renault MEGANE Grandtour Intens E-TECH Plug-in Hybrid. Aanbevolen catalogusprijs, opties inbegrepen: € 30.765 zBTW.

  Vanaf

€ 24.600 zBTW (1)

100 % fi scaal a� rekbaar
Ne� o VAA vanaf € 61/maand(2)

Dankzij de nieuwe E-TECH Plug-in Hybrid aandrijving combineert Nieuwe MEGANE Grandtour het beste van twee werelden 
om jou van een ongeëvenaarde rijervaring te laten genieten. Op weekdagen kan je met een dagelijkse laadbeurt volledig 
elektrisch rijden, terwijl je in het weekend handig gebruik maakt van de hybridemodus om eropuit te trekken. Geniet dus 
van de voordelen van een elektrisch voertuig en het veelzijdige karakter van een hybride!

  Nieuwe   
MEGANE Grandtour 
PLUG-IN HYBRID

Contacteer je verdeler voor alle informatie over de fi scaliteit van je voertuig.
1.3 - 1.6 l/100 km · 29 - 34 g CO2/km (WLTP).

MAN3300343VB Renault print Mégane PHEV OCT20 MORE 210x250 BEL NL v4.indd   1 30/09/20   12:43



Beste lezer, 

Eerst en vooral hopen we dat u genoten heeft van 
een deugddoende vakantie. Wij, bij Vancia Car Lease, 
vonden het des te belangrijker in deze tijden om 
onze adviserende rol te behouden, en dus om in dit 
nummer dieper in te gaan op mogelijke onzekerheden 
die bij onze klanten zouden leven. Het is vandaag 
de dag nog essentiëler om u te laten omringen door 
vakspecialisten, ook in fiscaliteit en mobiliteit.

Dit advies vindt u zeker bij ons. Wij beseffen bv dat er 
meer nood is aan flexibiliteit en vooruitziendheid bij 
wagenparkbeheer. Wij overlopen dus graag hoe wij, als 
uw leasingpartner, bij u een stuk onzekerheid kunnen 
wegnemen, en u daardoor helpen focussen op andere 
challenges. Bent u klaar voor elektrificatie? Gaat u toch 
nog even voor kortetermijnleasing? Wij helpen u graag 
knopen doorhakken.

Wij plaatsen dan ook maar al te graag een gezicht 
op onze specialisten, en belichten graag ons 
verkoopsteam. Uit het interview wordt al snel duidelijk 
dat dit een team is vol gemotiveerde, dynamische en 
professionele collega’s. Sterke persoonlijkheden voor 
een sterke persoonlijke service. De gezichten van 
Vancia Car Lease.

Bekende gezichten en experten vindt u uiteraard 
in de racewereld. Wij hebben de eer onze nationale 
trots Stoffel Vandoorne aan het woord te laten. 
Stoffel licht een sluier op van de toch mysterieuze 
racewereld, en de nog relatief onbekende Formula E. 
Of hoe een bescheiden Belg het kan maken in een sterk 
competitieve internationale wereld.

En een mogelijke nieuwe “ster” aan het firmament? 
Polestar komt er aan, en iedereen zal het geweten 
hebben. Wij kijken graag via onze testimonial of het 
nieuwe merk inderdaad schittert.

Veel leesplezier, en zoals steeds: 
we horen graag van u!

Lease is More. 

  facebook.com / vanciacarlease 
  @VanciaCarLease 
  linkedin.com / company / vancia-car-lease

Guy Hannosette

Commercieel Directeur
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Groene kaart  

wordt 

witte (digitale) kaart 

Het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV) 
heeft beslist dat de leden sinds 1 juli 2020 de verzekerings-
kaart (beter gekend als de groene kaart) digitaal mogen 
afleveren. Het volgt daarmee de richtlijn van de EU. Indien 
ze nog op papier wordt afgeleverd, zal de verzekeringskaart 
vanaf dezelfde datum verplicht uitgegeven moeten worden 
onder de vorm van zwarte letters op witte achtergrond in 
plaats van de gekende groene achtergrond.
Een verzekeringskaart die digitaal wordt afgeleverd en ver-
volgens door de verzekerde wordt afgedrukt, zal ook ver-
plicht de vorm “zwarte letters op witte achtergrond” moe-
ten behouden. Groene kaarten die afgedrukt werden vóór 1 
juli 2020  blijven geldig tot aan hun vervaldag. Tijdens een 
overgangsperiode tot 31 december 2021 is het gelijktijdig 
bestaan van exemplaren op groene en witte achtergrond 
dus toegelaten.
Vanaf 1 januari 2022 zal geen enkele Belgische Internationale 
verzekeringskaart op groen papier nog geldig zijn. Het 
BBAV besliste ook om vanaf 1 juli 2020 de achterzijde van 
de verzekeringskaart (met de adressen van alle Bureaus) 
af te schaffen. Bedoeling is om na een overgangsperiode 
enkel nog verzekeringskaarten af te leveren die niet meer 
op de achterzijde de adressen van de Bureaus vermelden.

KV Kortrijk vertrouwt op  

Vancia Car Lease en Volvo  

voor hun vloot

Voor het nieuwe seizoen werd een akkoord gesloten tus-
sen KV Kortrijk, Novabil/Volvo Car Belux en Vancia Car 
Lease. Dit sterrenteam zal ervoor zorgen dat mobiliteit 
alvast geen probleem wordt tijdens de competitie. Karel-
Jan Vercuysse, commercieel manager B2B KV Kortrijk, 
verduidelijkt: “De core business van KV Kortrijk is het 
winnen van voetbalwedstrijden, bieden van entertain-
ment en creëren van kansen voor ondernemingen. Het 
organiseren van een wagenpark hoort niet tot onze kern-
taken. Voor ons is het dan ook heel belangrijk dat we een 
mobility partner hebben die ons op dat vlak aanvult: met 
Vancia en Novabil vonden we een duo dat ons enerzijds 
maximaal kan ontzorgen, maar ook gelooft in onze core 
business en mee wil investeren in het versterken van het 
B2B-luik van onze club. Met Volvo kunnen we onze spelers 
en medewerkers stijlvolle en veilige wagens bieden, dank-
zij Novabil en Vancia Car Lease verliep de opstart vlekke-
loos, de komende maanden gaan we er alles aan doen om 
ook de merken Novabil en Vancia Car Lease te versterken 
en ons netwerk voor hen te activeren. We kijken enorm uit 
naar onze samenwerking!”

A C T U A L I T E I T
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“De Formule E is het ontwikkelingslab 
voor de auto’s van morgen” 

 

Interview met 
Formule E-piloot  
Stoffel Vandoorne



Het gebeurt zelden, maar half juli was 
Stoffel Vandoorne nog eens in België. 
’s Lands snelste racepiloot maakte 
een tussenstop van twee dagen op 
eigen bodem en More mocht bij de 
Kortrijkzaan op gesprek. “Meestal ben 
ik vier keer per jaar in België: de feest-
dagen, het autosalon, ergens in de 
periode mei-juni en tijdens de Grote 
Prijs in Spa eind augustus. Maar ik heb 
haast nooit anders gekend. Toen ik 14 
was en in de karting racete, reed ik al 
een internationaal programma, waar-
door ik veel van huis was.”
Het brengt ons meteen bij Vandoornes 
racecarrière. Stoffel komt niet be-
paald uit een autosportfamilie, maar 
toch raakte hij al snel verslaafd aan 
het gevoel van snelheid. “Ik ben op 
mijn zesde beginnen met karten via 
mijn vader. Hij is architect en heeft de 
karting in Kortrijk ingericht. Ik ging ge-
regeld mee en heb daar de microben 
te pakken gekregen. Naast het karten 
heb ik ook heel wat andere sporten 
beoefend, maar nooit met dezelfde 
passie als het racen.”
Aanvankelijk reed Stoffel vooral 
op lokaal niveau: regionale races, 

meestal indoor, voor het plezier. “Al 
van in het begin deed ik het goed, 
maar er was aanvankelijk geen am-
bitie en vooral geen geld om de vol-
gende stap te zetten”, herinnert de 
Kortrijkzaan zich. “Uiteindelijk is dat 
wel gelukt door enkele sponsors en 
connecties van mijn vader, waardoor 
ik kon meestrijden in het BK outdoor 
karting en nadien deelnam aan inter-
nationale wedstrijden.” 

Door zijn prestaties kwam Stoffel op 
de radar van de RACB, de Belgische 
autosportfederatie. “Zij organiseer-
den een competitie om jong talent te 
lanceren. De winnaar kreeg financiële 
steun, werd opgenomen in het nati-
onaal team en kon rekenen op een 
hele entourage die de stap richting 
de professionele racerij moest ver-
gemakkelijken”, vertelt Stoffel, die de 
competitie won en daardoor zijn car-
rière bij de eenzitters kon lanceren.

“Winnen of mijn carrière was gedaan”
De steun van de RACB beteken-
de echter niet dat Stoffel op zijn 
lauweren kon rusten. De weg naar 
de Formule 1, de topklasse bij de 

eenzitters, is lang en moeilijk. Eentje 
waarin je de putten op en naast het 
circuit moet kunnen vermijden. Ze 
loopt via de lagere klassen, waar 
één minder seizoen het einde van 
je carrière kan betekenen. Zonder 
prijzengeld en met sponsors die zich 
terugtrekken, heb je het volgende 
seizoen immers geen auto.

“Daar was ik me wel bewust van”, ver-
telt Stoffel. “Uiteindelijk groei je op 
met de wetenschap dat je niet veel 
kansen hebt en dat je elke kans moet 
benutten. Er was dus zeker druk, ook 
van mezelf uit. Ik had geen plan B, het 
was autosport en niets anders. Ik wou 
alles opofferen om die carrière in de 
racerij te maken.”

T
alent, hard werken en het juiste duwtje in de rug brachten Stoffel 
Vandoorne van de Kortrijkse indoorkarting naar de Formule 1,  
de koninginnenklasse van de autosport. Na twee seizoenen ruilde  
hij dat kampioenschap in voor de elektrische Formule E,  

waar hij kennis maakt met de toekomst van de autosport …  
en van de wagen waar u straks mee zal rijden!

C O V E R S T O R Y 

“Winnen  
of mijn carrière  

was gedaan”
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En die carrière ontplooide zich won-
derwel. “In 2010 reed ik mijn eerste jaar 
in de F4, ik won het kampioenschap en 
met dat prijzengeld zette ik de volgen-
de stap naar de Formule Renault 2.0. 
Ook dat kampioenschap won ik in mijn 
tweede jaar”, zegt Stoffel, die dankzij 
die winst wordt opgenomen in het 
juniorprogramma van Formule 1 team 
McLaren. “Vanaf toen ging het snel: ik 
reed de World Series by Renault en 
nadien de GP2, de wachtkamer voor 
de F1 zeg maar, die ik ook won in het 
tweede seizoen. Vervolgens mocht ik 
nog een jaar aantreden in de Japanse 
Super Formula omdat er nog geen 
plaats was bij McLaren, maar uiteinde-
lijk mocht ik twee seizoenen voor de 
Britse renstal in de F1 rijden”, doet hij 
het relaas van zijn carrière.

Formule E als ontwikkelingslab
Na twee seizoenen maakte 
Vandoorne dan de overstap naar de 
Formule E, de elektrische F1 zeg maar. 
Een stap achteruit is dat niet. Het 
kampioenschap wordt een grootse 
toekomst voorspeld. Met Audi, BMW, 
Mercedes en Porsche doen alle grote 
Duitse merken mee en ook DS, Nissan 
en Jaguar brengen hun bolides aan 
de start. Niet alleen qua marketing 
is zo’n elektrisch kampioenschap 
belangrijk voor de constructeurs, ze 
ontwikkelen er ook de technologie 
die morgen in uw wagen zal liggen.

“Ik merk wel dat Mercedes ons ge-
bruikt als een soort ontwikkelingslab”, 
weet Stoffel. “Alle technologie die bij 
ons wordt gefabriceerd, is op langere 
termijn gunstig voor de personenwa-
gens van het merk. Wat wij ontwikke-
len, zit binnen 5 à 10 jaar in normale 
wagens. In een ander concept of 

een andere vorm, natuurlijk. Maar 
Mercedes ziet de Formule E wel dui-
delijk als een investering in nieuwe 
technologie: hoe maak je de motor 
zo efficiënt mogelijk? Hoe recupereer 
je het best energie van de remmen? 
Hoe werken de batterijen het best? 
We leren er constant over bij.”

F1 team tien keer groter
Toch zijn de budgetten in de Formule E 
nog niet van het niveau van de F1. “Er 
is nog altijd een relatief groot verschil 
tussen beide kampioenschappen. 
Bij Mercedes F1 werken zeker 750 
personen, bij ons Formule E-team 
zowat een tiende van dat cijfer. Al is 
er ook het HPP-team, dat de aandrijf-
lijnen ontwikkelt voor beide wagens. 
Daardoor is er een zekere overlap 
tussen de twee teams.”
Wie ook voor beide teams werkt, is 
Stoffel Vandoorne zelf. Hij is immers 
test- en simulatorpiloot voor het F1 
team van Mercedes. Hij trekt dus 
nog altijd met de F1-caravaan de 
wereld rond en volgt de meeste wed-
strijden vanuit de pitstraat. Met die 
dubbele rol lijkt hij dan ook de ideale 
adviseur voor de vraag waar elke 

bedrijfswagenbestuurder mee wor-
stelt. Dus Stoffel: voor welke motorisa-
tie zou jij vandaag kiezen?

“Voor elektrisch is het toch nog net 
te vroeg”, denkt Vandoorne. De 
technologie is er nog niet 100% klaar 
voor, net als de laadinfrastructuur, al 
moet vooral de mindset bij de men-
sen veranderen. Voorlopig zou ik dan 
ook voor hybride kiezen, da’s in mijn 
ogen het beste compromis. Ik heb het 
trouwens zelf gedaan, in Monaco (zijn 
woonplaats, red.) rij ik immers rond 
met een plug-in hybride Mercedes”, 
besluit de racekampioen.

C O V E R S T O R Y 
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Voorlopig zou ik  
voor een hybride 

kiezen, da’s in  
mijn ogen het  

beste compromis. 
Stoffel Vandoorne
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“Een eigen simraceteam interesseert me wel”
Tijdens de lockdownperiode liet Stoffel Vandoorne zich opvallen als een 
begenadigd simracer (virtueel racen via de computer, red.). Onze land-
genoot won het virtuele Formule E-kampioenschap, streed mee voor 
F1 team Mercedes in een aantal Grote Prijzen en nam zelfs deel aan de 
mythische 24 uursrace van Le Mans. “Simracen is iets wat ik vroeger 
vaak deed, maar de laatste jaren is dat een beetje verwaterd”, vertelt 
Stoffel. “Ik race al zoveel en doe al flink wat simulatorwerk … dan heb je 
’s avonds meestal geen zin meer om je computer op te starten en weer 
een aantal uren te gaan rijden.”
Dit gezegd zijnde, bleek er amper roest op Vandoornes virtuele vaar-
digheden te zitten. Is er dan zo weinig verschil tussen simracen en het 
echte werk? “Neen hoor, dat is er echt wel”, weet hij. “Mijn teammaat (de 
Nederlander Nyck De Vries, red.) kon er bijvoorbeeld totaal niet mee 
overweg, terwijl hij op asfalt razendsnel is. Veel oefenen was de bood-
schap, want elk spel heeft zijn eigenheden, zijn trucjes die je onder de 
knie moet krijgen. Ik kreeg ook wat hulp van de officiële simracer van 
Mercedes, waardoor ik al snel mijn rondetijden naar beneden kreeg en 
goede resultaten kon neerzetten.”

“Carrières het juiste duwtje in de rug geven”
Simracen werd bijzonder populair tijdens de lockdownperiode. Online 
werden de races door duizenden fans bekeken en voor de teams was 
het de enige manier om wat publiciteit te krijgen en visibiliteit aan hun 
sponsors te geven. “E-sports begint enorm op te komen”, weet ook 
Vandoorne. “Ik zie het als een blijvende trend. Constructeurs spenderen 
er veel geld aan omdat ze het profitable zien naar de toekomst toe. En 
er is ook relatief veel geld mee te verdienen, wat de aantrekkingskracht 
natuurlijk verhoogt.”
Dat Vandoorne simracen echt serieus neemt, blijkt uit zijn wens om een 
eigen esportsteam te beginnen. “Ik denk dat het voor mij interessant 
zou zijn om zo’n team te lanceren. Niet alleen als investering, maar ook 
om zo een carrière in de juiste richting te duwen.” En dat laatste is echt 
wel een doel van Vandoorne. De Kortrijkzaan wil na zijn carrière immers 
Belgen helpen bij hun eerste stapjes in de autosport. “België is een klein 
land met niet veel moeilijkheden. Het is moeilijk om er als Belg te ge-
raken en het zou dan ook goed zijn voor jonge karters als iemand met 
ervaring en de juiste connecties hen zou begeleiden.”
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“Lockdown was een verademing …  
of toch in het begin”
Tijdens de lockdown vertrok Vandoorne voor twee maanden 
naar de Verenigde Staten. “In het begin was dat wel een ver-
ademing. Ik kon mijn hoofd even leegmaken”, geeft hij toe. 

“Normaal leef ik een hectisch leven: om de drie dagen stap ik 
een vliegtuig op. Dan doet het wel deugd om even op dezelfde 
plaats te blijven. Ik kreeg ook een routine in mijn leven: op-
staan, gaan lopen, een virtuele training afwerken enzovoort. 
En ik kon ook meer koken, wat leuk is. Ik ga immers vaak op 
restaurant – en dat is wel fijn, versta me niet verkeerd – maar 
na een tijdje raak je dat wel eens beu”, lacht de bescheiden 
Vandoorne.
Het begon op een bepaald moment ook gewoon lang te duren 
voor de racepiloot. “Ik wist niet wanneer mijn volgende wed-
strijd zou zijn en dan is het natuurlijk moeilijk om gemotiveerd 
te blijven. Al heb ik het geluk dat ik graag sport, waardoor het 
voor mij iets makkelijker is om in vorm te blijven natuurlijk.”
Tijdens de crisis werd het Formule E seizoen ook stilgelegd, 
waardoor de wagen niet meer doorontwikkeld werd. Die 
periode is gelukkig voorbij, maar ook nu laat corona zich voelen 
in de autosport. “De manier van werken is wat veranderd”, 
weet onze landgenoot. “We organiseren meer meetings online 
en wanneer ik naar de fabriek in Duitsland ga, zijn er minder 
mensen ter plekke. Mijn simulatorwerk doe ik bijvoorbeeld 
enkel in aanwezigheid van mijn persoonlijke ingenieur en de 
persoon die de simulator bedient. Anders dus, maar ik ben 
al blij dat de dingen weer beetje bij beetje opgestart worden. 
Hopelijk keren we snel terug naar de normale gang van zaken.”

 “Ik wist niet wanneer 
mijn volgende 

wedstrijd zou zijn en 
dan is het niet evident 

om gemotiveerd  
te blijven.”

Stoffel Vandoorne



Wagenparkbeheer anno 2020 

“Wij zorgen voor  
de helikoptervisie”

Covid-19 heeft een impact op de economie in het algemeen en 
dus ook op het wagenparkbeheer. Maar hoe pak je die onzekere 
situatie concreet aan? Bij Vancia Car Lease zet men in op 
realpolitik: geen franjes, maar de zaken benoemen zoals ze zijn ...  

en vooral pragmatische oplossingen bieden.
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Dat er grote marktveranderingen zijn 
door Covid-19, willen Guy Hannosette, 
commercieel directeur, en Thibaut 
Martens, Marketing Manager Vancia 
Car Lease, niet met zoveel woorden 
zeggen. Maar dat het een andere 
marktsituatie is, dat wel: “De eco-
nomie is  minder zeker en dat heeft 
ook een impact op onze klanten, dat 
kunnen we niet ontkennen. Er is veel 
openheid en eerlijkheid.

Velen – zowel bedrijven met grote als 
met kleine wagenparken – kijken mo-
menteel naar de samenstelling van 
de vloot maar zien ook de blijvende 
noodzaak van leasingvoertuigen in 
de vloot. De tendens om de samen-
stelling van de vloot opnieuw te 
bekijken leefde al een tijdje door het 
thermische-elektrische debat. Veel 
bedrijven zagen overschakelen naar 
een geëlektrificeerde vloot ook als 
ecologische marketing. Sommige be-
drijven hebben zich in deze transitie 
laten begeleiden door specialisten. 
Anderen hebben dat niet gedaan 
en hebben zich laten leiden door de 
media en de publieke opinie. Wat 
tot gevolg heeft dat ze nu rijden met 
voertuigen die niet meer ecologisch 
noch veilig genoeg zijn, alsook fiscaal 
minder interessant.”

Kort op de bal spelen
Nu zie je volgens Guy een andere 
trend. Niemand weet wat de toe-
komst brengt. Zaken die men vroeger 
in-house deed omdat er geen zorgen 
waren over de economie, worden 
nu in vraag gesteld. Operationele 

leasing is boekhoudkundig een 
off-balance operatie en dus de ideale 
oplossing om de eigen solvabiliteit 
te bewaken en bewaren. Steeds 
meer bedrijven tonen dus interesse 
in leasing. Zij die hun wagenpark al 
leasen, moeten niet meer overtuigd 
worden maar zij vragen nu wel meer 
flexibiliteit en nog meer oplossingen 
aangepast aan het DNA van de klant. 

 “In deze nieuwe context kan je niet 
anders dan kort op de bal spelen. 
Begrijp me niet verkeerd, zowel fi-
nancieel als strategisch is een lange 
termijn contract steeds de beste 
keuze. Maar we hebben er alle begrip 
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We hebben er alle 
begrip voor dat klanten 
nu flexibiliteit vragen en 
we engageren ons ook 
om hen die te geven. 

Thibaut Martens

Vancia Car Lease 
heeft een onmiddellijk 

inzetbare vloot van 
450 voertuigen voor 
korte termijn verhuur. 

Een unieke troef in 
de huidige context 

waarbij de vraag naar 
flexibiliteit groot is.



voor dat klanten nu flexibiliteit vra-
gen en we engageren ons ook om 
hen die te geven. Op zich is dat ook 
niet nieuw omdat wij al vele jaren 
kortetermijnverhuur doen. Wij bie-
den het al geruime tijd aan bij vaste  
klanten en  en het is ook interessant 
voor nieuwe klanten die deze service 
niet kennen. Die vrijheid van korte 
termijn wordt steeds meer gewaar-
deerd door bedrijven. We doen 
dat ook met elektrische en hybride 
voertuigen en dit aan bijna dezelfde 
voorwaarden als langetermijn- 
verhuur. Zo krijgen klanten de kans 
om te proeven van de technologie. 
Flexibiliteit is een modewoord maar 
daar zit ook een hele logistiek achter 
die het moet aankunnen. Het Vancia 
Car Center telt 450 onmiddellijk in-
zetbare voertuigen in alle segmenten, 
alle merken, verschillende motorisa-
ties en aandrijvingen, en daarmee is 
Vancia Car Lease uniek op de markt”, 
verduidelijkt Thibaut.

Gecombineerde mobiliteit 
en laadoplossingen
Ook bij Vancia Car Lease denkt men 
verder dan de loutere automobiliteit.  
Zo kan een combinatie met een  
bedrijfswagen en een fiets. Er is meer 
vraag naar en het is ook de ideale op-
lossing voor het “opmaken” van het 
auto-leasingbudget.

“Een typisch voorbeeld was dat men 
vroeger niet echt noodzakelijke op-
ties koos om het budget toch maar 
vol te maken. Als men dat maande-
lijkse bedrag nu kan gebruiken om 
samen met de wagen een fiets te 
leasen, dan zijn veel mensen daarin 
geïnteresseerd. Dus daar zetten we 

Elektrisch zit in de lift

Steeds meer klanten van Vancia Car Lease tonen interesse voor elektrische 
en (plug-in) hybride voertuigen en die trend wordt ook bevestigd door 
de marktcijfers. Tijdens de eerste helft van 2020 bleken de bedrijven 
de motor van de elektromobiliteit. Geëlektrificeerde modellen – (plug-
in)hybride of 100% elektrisch - vertegenwoordigden 15,6% van het 
marktaandeel van door bedrijven geregistreerde voertuigen, tegenover 
5,8% van de door privépersonen ingeschreven voertuigen.

De situatie is dan ook anders dan pakweg een jaar geleden:
• Fiscaliteit eenvormiger voor elektrische voertuigen, de 

verwarring rond de BIV en verkeersbelasting voor leasingwagens 
in Vlaanderen is weggewerkt (beiden nul). Aftrekbaarheid is 100%. 
De aftrekbaarheid van full hybrids (dus zonder stekker) wordt louter 
op basis van de uitstoot berekend, eigenlijk zoals een gewoon 
voertuig met verbrandingsmotor dus.  De fiscaliteit voor (valse of 
echte) plug-in hybride voertuigen blijft ingewikkeld, daar komt de 
expertise van een leasemaatschappij zeker van pas.

•  Er komen steeds meer full electric modellen op de markt en dat 
in meer segmenten. Dit bij nieuwe spelers zoals en MG en Polestar 
maar ook bij de volume- en premiummerken.

•  Autonomie van de elektrische voertuigen neemt toe.
•  Uitbreiding van publieke laadnetwerk (bvb Ionity snelladers).
•  Steeds meer nieuwe spelers bieden totaaloplossingen met 

laadinfrastructuur op het werk en thuis.
• Verstrenging van de Europese uitstootnorm naar 95 g CO/km vanaf 

2020, speelt in het nadeel van verbrandingsmotoren.

We spreken de taal  
van zowel de kleine zelfstandige  
als de bedrijven met grote vloten  

tot 800 voertuigen.  
Thibaut Martens
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echt op in. Fietsen afzonderlijk leasen 
doen we nog niet want we doen nog 
altijd vooreerst aan car leasing”, zegt 
Thibaut Martens. “Uiteraard hebben 
we daar de juiste partners voor om dit 
alsnog aan te bieden aan onze klanten.”
Ook qua laadinfrastructuur voor elek-
trische voertuigen, wordt er gewerkt 
aan klantvriendelijke oplossingen. Bij 
Vancia Car Lease wil men zich nog 
geen full service mobility provider 
noemen maar klanten die dat verlan-
gen, zullen altijd een oplossing krijgen. 

“Je kan daar niet omheen”, zegt 
Thibaut Martens. “Een elektrische 
auto is iets anders dan een auto met 
verbrandingsmotor waar je simpel-
weg een tankkaart bij geeft. De klant 
wil ontzorgd worden als hij kiest voor 
nieuwe technologie en daar zorgen 
we ook voor.”

Helikoptervisie
Thibaut Martens vat de visie van 
Vancia Car Lease vandaag als volgt 
samen: “Er waren al zaken die wa-
genparkbeheer voor de Covid-19 
crisis ingewikkeld maakten voor wie 
er niet dagelijks mee bezig is. Er is de 
ecofiscaliteit, de veranderende voor-
keuren van bestuurders (meer com-
fort, andere merken, ecologischer), 
de keuze qua aandrijflijn ... en nu 

komt daar deze variabele bij. Wij zijn 
er steeds om onze klanten een heli-
koptervisie te geven in deze nieuwe 
context. En we spreken de taal van 
zowel de kleine zelfstandige als de 
bedrijven met grote vloten tot 800 
voertuigen. Optimalisatie voor de 
vraagstukken die vandaag op tafel 
liggen, dat is de taak die wij ter harte 
nemen. Het is ook meer dan ooit het 
moment om te leasen. Bedrijven kun-
nen zich dan ten volle concentreren 
op hun kernactiviteiten. Iets wat op 
zich vandaag al niet evident is. Wij 
zijn er om ze te ondersteunen met 
onze expertise in moeilijke tijden.”

Verlenging van contracten: een goed idee? 

Bij het begin van de Covid-19 crisis was contractverlening de eerste reflex bij veel fleetowners. Geen slechte oplos-
sing op het het eerste zicht want dat zorgt voor continuïteit en kostenbesparingen. Het biedt ook de flexibiliteit om 
snel in actie te komen zodra de economie het beter doet. Niettemin is het ook een maatregel die men niet lang kan 
doorvoeren. Contractverlenging mag immers geen emotionele reflex worden maar moet steeds op objectieve 
cijfers gebaseerd zijn en per situatie van de klant bekeken worden.
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Bij de keuze voor 
contractverlenging is 

een berekening van de 
TCO altijd noodzakelijk.

De collega’s van Vancia Car Center



polestar.com

Milieu-informatie (KB 19.03.2004): polestar.com
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Er zit pit in het 9-koppige salesteam 
van Vancia Car Lease, dat blijkt al van 
bij de start van het interview. Het team, 
dat aangestuurd wordt door com-
mercieel directeur Guy Hannosette , 
telt zeven vrouwen en twee mannen. 
Niels Verkindere, de enige man naast 
Guy, vat dit gevat samen: “voor elke 
haan 4 hennen” (al klopt dit mathe-
matisch niet helemaal, wanneer de 
redactie natelt). De toon is gezet. 

Op Jachynn Goemare na, die de 
administratieve kant van het verhaal 
in goede banen leidt, heeft elk lid 
van het salesteam dezelfde functie. 
“We volgen de klantendossiers op en 
zorgen voor een persoonlijke onder-
steuning bij de keuze van de wagen-
parkverantwoordelijken voor nieuwe 
wagens binnen de vloot”, vertelt 
Caroline Scherpereel. “We hebben 
dus geen salesfunctie pur sang, maar 

“Er mag ook al eens  
gelachen worden bij ons”

D E  C O L L E G A ’ S

I
n deze rubriek gaat de redactie 
van More telkens op zoek naar 
leuke verhalen en inspirerende 
quotes van de medewerkers van 

Vancia Car Lease. In deze editie is het 
salesteam aan de beurt. 
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zijn eerder accountmanagers”, voegt 
Séverine Verbrugghe hieraan toe. 

Mond-tot-mondreclame
“Nieuwe klanten komen voornamelijk 
bij ons terecht via mond-tot-mondre-
clame”, vertelt Anne Debremaeker. 

“Dan is het Guy Hannosette die de sa-
menwerkingen verzilvert en komen 
wij nadien in actie.” De reden achter 
het succes van Vancia Car Lease is 
volgens elk teamlid te danken aan 
de persoonlijke aanpak waar deze 
leasemaatschappij prat op gaat. “Dat 
merk je meteen als je met de klanten 
in contact komt: dat dat ons onder-
scheidt van de andere spelers in de 
markt”, aldus Annelies Veranneman. 
Als we vragen of die persoonlijke 
manier van werken zich ook uit in de 

omgang tussen de collega’s, krijgen 
we veelbetekenende blikken: de sfeer 
zit opperbest. “Het is soms wel wat 
druk en er wordt veel afgepraat, maar  
dat toont alleen maar aan hoe 
goed we overeenkomen”, verklaart 
Liesbet Tack. Zowel de nieuwelingen 
als de anciens hebben elkaar dus  
duidelijk gevonden. 

Als een baby in het badwater 
“Nieuwelingen krijgen meestal een 
soort doop”, legt Sarah Liveyns uit. 
De laatste die het team vervoegde, 
Niels Verkindere, vertelt met pre-
toogjes over zijn avontuur waar zijn 
collega Sarah mede de hoofdrol in 
speelt. “Ik kreeg van Sarah een klant 
door die ik moest contacteren voor 
de praktische afhandeling van een 

bestelling. De contactpersoon, met 
de naam De Leeuw, die ik doorkreeg 
was werkzaam in Bellewaerde en wil-
de een Seat Leon. Toen ik contact op-
nam met deze organisatie kreeg ik te 
horen dat er niemand werkzaam was 
met die achternaam.” Ondertussen 
ligt Sarah Liveyns in een breuk: “Dat 
je dat niet door had!” Niels haalt zijn 
schouders op: “Ik dacht al dat er ie-
mand achter de rug van zijn werkge-
ver een wagen wilde bestellen…” 

Eén ding is duidelijk: het enhousias-
me van dit team spat eraf. En dat is 
natuurlijk alleen maar een meerwaar-
de naar de klanten toe … 



Adelheid Deltour 
(Berghoff  Worldwide)

Als eerste komt Adelheid Deltour 
aan de beurt. De CEO van Berghoff  
Worldwide rijdt vandaag in een 
Volvo XC90 plug-in hybride. Dan is 
een elektrische wagen een logische 
volgende stap. En Adelheid is van 
dezelfde mening: “Ik overweeg de 
Polestar echt als volgende bedrijfs-
wagen. Deze test heeft dat gevoel 
alleen maar versterkt. Dit is gewoon 
de logische stap. De wagen combi-
neert een ecologische aandrijfl ijn met 
het kwaliteitslabel van Volvo en dat 
schept vertrouwen.”
Adelheid was vooral fan van 
het minimalistische interieur in 
Scandinavische stijl. “Ik kwam echt 
tot rust in de wagen. Bovendien zitten 
de zetels enorm goed, echt zoals een 
Volvo eigenlijk, en geeft het panora-
misch dak een waar ruimtegevoel.”
In dat interieur gaat natuurlijk het 
centrale scherm met de meeste aan-
dacht lopen. Daarmee bedien je het 
allereerste infotainmentsysteem in 

een auto dat ontwikkeld werd door 
Android. “Het werd een ware com-
pagnon de route”, lacht de CEO. “Je 
kan de zotste dingen aan de Voice 
Command vragen, maar het is ook 
een heel nuttig stukje technologie. Ik 
kan de hoofdpunten van het nieuws 
opvragen en dan ben ik meteen mee. 
Of zelfs de Wikipedia van Peru laten 
voorlezen net voordat ik een klant uit 
dat land zal ontmoeten. Geweldig!”
Onze eerste testpersoon was dan 
ook heel aangenaam verrast over de 
Polestar 2. “Zoals ik al zei: ik overweeg 
hem als volgende bedrijfswagen. 
Maar dan zonder het Performance 
Pack, want dat reed me toch net iets 
te hard. En ik had ook graag iets meer 
keuzemogelijkheden qua opties en 
kleurencombinaties. Maar dat is ook 
het enige echte minpuntje dat ik kan 
vinden”, besluit Adelheid.

E
en “vernieuwend verkoopsconcept”, een “nieuwe kijk op de elektrische 
auto” of “de enige echte Tesla-challenger”, de adelbrieven die de Polestar 
2 kan voorleggen zijn niet mis. In ons land wordt voornamelijk naar de 
fl eetmarkt gekeken als de plaats waar het model zal scoren. Blijven 

de lovende woorden ook in de harde wereld van het wagenpark overeind? 
Twee Vancia Car Lease rijders zochten het uit!

Polestar 2
De nieuwe chouchou van de fl eetmarkt?

T E S T I M O N I A L
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Polestar 2 
78kWh Aut. 4x4 Pilot Plus (5d) 408pk
• Leasingbudget: 

795 euro/maand (excl. btw)*
• CO2-uitstoot: 0 g/km
• Fiscale aftrekbaarheid: 100%
• VAA per maand: €168,29 euro
• Actieradius (WLTP): 470 km
• 0 - 100 km/h: 4,7 seconden

(*) maandelijkse leaseprijs voor een periode van 
60 maanden en 15.000 km/jaar voor een full lease 
contract met omniumverzekering. 



Zin om zelf een Polestar 2 aan de tand te voelen?  
Boek dan nu een testrit via www.polestar.com 

“Polestar is geen 
company car, wel een 
company statement.”
Head of Sales Polestar 
Belgium, Kristof De Frenne. 

Door te kiezen voor een elektrisch wagenpark kan je 
als fleet manager het verschil maken en de duurzame 
ambities van je organisatie ondersteunen. Drive the 
talk zeggen wij dan. Polestar helpt hierbij. We zijn 
nieuw, maar niet onervaren. Dankzij de 90 jaar erva-
ring en de kennis van zusterbedrijf Volvo, leveren we 
kwaliteitsvolle producten af, die premium standaar-
den overtreffen.

 Wie voor de Polestar 2 kiest, een 100% elektrische 
5-deurs fastback, gaat voor pure progressive 
performance met minimalistisch design. De launch 
edition is standaard rijkelijk uitgerust met onder 
andere een Harman Kardo Premium Sound system, 
stuurverwarming, ADAS-technologie en Pilot Assist. 
En dit alles is 100% fiscaal aftrekbaar.

Los van het feit dat deze wagen hoofden doet draai-
en, staat hij, met een vermogen van 408pk, een 
accucapacitieit van 78kWh en een actieradius van 
470km(WLTP), garant voor optimaal en langdurig 
rijplezier. Tot slot brengt het Android Infotainment 
system met Google Maps je vlot én zonder file van  
A naar B. 

Pierre Desnouck 
(Restwaarde Manager Vancia Car Lease)

“We zijn in het bijzijn van een vol-
maakt product! Elektrisch is goed, 
zolang je het maar goed gebruikt.”  
Begrepen. Onze volgende testper-
soon weet waar hij het over heeft... 
Hoe zit het met die Polestar 2? “  
Ik vond het leuk! “ 

“Ze hebben het echt goed gedaan! 
Ten tijde van de ‘all-out SUV’ wedt 
Polestar op de sedan. Ik vind het 
leuk”, zegt Pierre Desnouck. “Met 
de minimalistische sfeer binnenin 
onderscheidt hij zich nog verder van 
andere hedendaagse wagens. Ik hou 
van de intuïtieve kant van het info-
tainment, de strakke lijnen van de ze-
tels en de kwaliteit van de materialen, 
ook al zijn sommige het resultaat van 

een recyclageproces. Deze minima-
listische kant en het ontbreken van 
fysieke knoppen voor een hele reeks 
functies vraagt natuurlijk tijd om zich 
aan te passen. Om die reden twijfel ik 
of alle generaties wel hun weg zullen 
vinden... “ 

Als amateurchauffeur en fan van cir-
cuituitstapjes weet onze gespreks-
partner duidelijk waar hij het over 
heeft. “De auto is heel stabiel, zelfs 
als hij in de bochten wordt geduwd. 
De 20-inch wielen maken hem onno-
dig stijf in het onderstel, maar de ver-
stelbare besturing is een echt plezier. 
Bovendien is het een waar genoegen 
om te rijden! Met het direct beschik-
bare koppel is er altijd de nodige 

flexibiliteit en reactievermogen. Aan 
deze prijs is het moeilijk om een 
equivalent te vinden in de wereld van 
auto’s met een verbrandingsmotor.”

Klaar voor het elektrische avontuur, 
dus? “Ik ben misschien geïnteres-
seerd. Ik woon 30 kilometer van 
het kantoor en heb daar een goede 
oplaadvoorziening. Als u thuis een 
terminal toevoegt, wordt elektriciteit 
volledig realistisch!”

T E S T I M O N I A L
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We goan 
alsan deure!

Bij Vancia Car Lease spreken we klare taal. “De manier van wagenparkbe-
heer anno 2020 wordt anders en wij staan onze klanten bij om hem daarin 
te adviseren”, vertelt ons Guy Hannosette, Commercieel Directeur van de 
leasemaatschappij. 

“Om het op zijn West-Vlaams te zeggen: ‘we goan alsan deure!’, wat zoveel wil 
zeggen als ‘we blijven doorgaan’.” Dat dit niet louter woorden zijn, blijkt uit het 
feit dat Vancia Car Lease haar kantoorruimte zal verdubbelen om nog beter 
te kunnen inspelen op de noden van de klanten. In deze coronatijden is deze 
slogan uiteraard “wreed goe van toepassinge”. 

K E R E K E W E R E
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De Volvo XC40.
Voor de veiligheid van iedereen. 

Auto’s moeten zich aanpassen aan de stad. 
Niet andersom. Daarom is de XC40 standaard uitgerust 

met veiligheidssystemen die niet alleen de passagiers beschermen, 
maar ook iedereen op de weg.

Gebouwd in België. 

2,0 – 8,3 L/100 KM I 45 – 186 G CO2/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Novabil Kortrijk
Brugsesteenweg 261
8500 Kortrijk
kortrijk@novabil.be

Novabil Moeskroen
Geallieerdenlaan 262
7700 Moeskroen
moeskroen@novabil.be

Novabil Doornik
Chaussée de Bruxelles 200
7500 Doornik
tournai@novabil.be

Waregem-Cars
Waterstraat 51
8790 Waregem
sales@waregemcars.be

www.novabil.be

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be



Hyundai. 
Het enige merk dat werk maakt  
van een uitgebreid groen aanbod.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
0 - 6,9 L/100KM • 0 - 180 G/KM CO2 (WLTP)J

A
A
R

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende  
Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. ** De krachtige Lithium-Ion 
Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km voor alle geëlektrificeerde voertuigen afhankelijk van wat het eerst van 
toepassing is (uitgezonderd kona EV : 8 jaar of 160.000km en Tucson Mild Hybrid - geen batterij garantie). Voor meer informatie en details over 
deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), 
Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto. 
Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

Kies uit 5 elektrische aandrijvingen.
Elke Hyundai is standaard mooi uitgerust, voor een heel aantrekkelijke prijs. En bij onze  
groene modellen zijn ook lage emissies en een bescheiden verbruik standaard.  
Maak kennis met de KONA – ’s werelds eerste volledig elektrische SUV, eveneens  
beschikbaar als hybride; de IONIQ – verkrijgbaar als elektrisch, hybride en plug-in hybride –  
en de Tucson Mild Hybrid. Met de Nexo bieden we zelfs een auto met waterstoftechnologie aan.  
Je ziet meteen: we hebben er werk van gemaakt, zodat rijden voor jou aangenamer  
en efficiënter wordt. 

Ontdek het hele gamma bij je Hyundai-verdeler.


