Houten, 21 september 2017

PERSBERICHT

ARVAL OPENT EEN NIEUWE VESTIGING IN NOORWEGEN.
EEN LAND DAT VOOROPLOOPT OP HET GEBIED VAN CO2-NEUTRALE
MOBILITEIT

Arval, een toonaangevende multibrand en fullserviceprovider van autoleaseoplossingen, opent in
november in de omgeving van Oslo haar Noorse vestiging. Haar innovatieve diensten voldoen aan de
hoge kwaliteitsstandaard, die al voor meer dan één miljoen wereldwijd geleasete voertuigen geldt.
Arval Noorwegen zal vooroplopen op het gebied van CO2-neutrale mobiliteit, en is de laatste stap
naar volledige aanwezigheid in de Nordics. Zowel lokale als internationale klanten kunnen in de hele
regio profiteren van Arvals uitgebreide ervaring met wagenparkbeheer.

Tegen het jaar 2020 zullen wij 2.000 voertuigen beheren in Noorwegen
Arval heeft grootse plannen voor haar nieuwe Noorse vestiging: klanten voorzien van lease voor lange
termijn. Arval streeft ernaar in 2020 meer dan 2.000 voertuigen in Noorwegen te beheren.
De marktbenadering van Arval Noorwegen is zoals die van alle andere vestigingen: Accountteams –
doelgroepgerichte teams van deskundigen die klanten als 'kleine leasebedrijven' bijstaan – leveren op een
betrouwbare en persoonlijke manier alle activiteiten die bijdragen aan de dagelijkse zorg voor uw wagenpark
(het begeleiden van werknemers bij hun voertuigkeuze, het afleveren van voertuigen, service, onderhoud,
banden enz.).

Noorwegen loopt voorop op het gebied van CO2-neutrale mobiliteit
Arval neemt in Noorwegen het voortouw op het gebied van CO2-neutrale wagenparksamenstelling en
aanverwante diensten.
“Arval zal zijn aanwezigheid in de Nordics uitbreiden ten behoeve van actuele klantbehoeften en
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van CO2-neutrale oplossingen en diensten,” zegt Philippe Bismut,
CEO van Arval. “In dat opzicht is Arval Noorwegen van groot belang”.
Arval zal met name wagenparken voor bedrijven beheren, en daarbij steeds meer overgaan op hybride en
elektrische voertuigen (EV), aangezien Noorwegen al een grote EV-markt kent en voornemens is om vanaf
2025 benzinevoertuigen te verbieden. Arval zal grote hoeveelheden technische gegevens (verbruik,
onderhoud enz.) en gebruikersfeedback verzamelen om beter te kunnen inspelen op de ontluikende
behoeften van CO2-neutrale wagenparken wereldwijd.
“Het belang van het verkleinen van de ecologische footprint van wagenparken is nog nooit zo groot
geweest,” concludeert Philippe Bismut. “In het vooruitstrevende ondernemingsklimaat van Noorwegen blijven
wij innoveren en voldoen wij aan de wens van onze klanten om verder te 'vergroenen' in de toekomst”.
Volledig van start in november 2017
Arval gaat al zijn op wagenparken geënte diensten aan bedrijven in Noorwegen aanbieden:


Arval Active Link: Arvals telematica-oplossing, dat op een gebruikersvriendelijke manier
voertuiggegevens verzamelt en gebruikt. Het helpt bij het verlagen van de kosten van wagenparken
en verbetert de mobiliteit en veiligheid van medewerkers. Noorse bedrijven kunnen het beste uit hun
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voertuigen halen en over gegevens beschikken waarmee bestuurders hun rijgedrag kunnen
verbeteren.


Arvals Outsourcing Solutions: Wij kunnen het wagenparkbeheer van Noorse bedrijven
overnemen, omdat dit voor veel bedrijven een tijdrovende taak is en geen kernactiviteit. Arvals
toegewijde team stelt in Noorwegen plaatselijk opererende bedrijven in staat zich op hun
kernactiviteiten te concentreren en schaalvoordelen te behalen.



Nieuwe, innovatieve mobiliteitsoplossingen, zoals auto delen worden op grond van de
mobiliteitsbehoeften van Noorse bedrijven beschikbaar gesteld. Dit zijn nieuwe manieren om de
kosten van wagenparken te verlagen en de ecologische voetafdruk te beperken.

Contactpersonen
Arval
Janneke van Aken – janneke.vanaken@arval.nl – 030 602 44 44
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