
Actievoorwaarden Black Friday 2020. 
 

1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie 

deelneemt en voldoet aan deze actievoorwaarden. 

b. Actieperiode: van donderdag 26 november t/m woensdag 2 december  

2020. 

c. Actiewebsite: https://www.arval.nl/events/blackfriday. 

2. De actievoorwaarden van Arval zijn alleen van toepassing op het vrijblijvend 

aanbod wat beschikbaar is op https://www.arval.nl/events/blackfriday. 

Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart 

zich akkoord met de inhoud daarvan. 

3. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode. 

4. Deelname staat open voor Deelnemers: 

a.  in de leeftijd vanaf 18 jaar en 

b. die op basis van met hun werkgever gemaakte (arbeidsrechtelijke) 

afspraken recht hebben op een leaseauto en  

c.  waarvan de betreffende auto binnen hun leasebudget past en 

d. de werkgever instemt met de lease van de betreffende auto door middel 

van het plaatsen van een order bij Arval.  

5. In deze actie zitten de volgende auto’s: 

 Ford Mustang EV  

 Honda E 

 Hyundai Kona EV 

 Kia E-Niro MY2019 

 Kia E-Niro MY2020 

 Opel Corsa-E 

 Opel Ampera E 

 Renault Zoe 

 Volkswagen ID3 



6. Deelnemer maakt alleen aanspraak op de actiekorting als aan al de 

onderstaande voorwaarden is voldaan: 

a. De aanvraag is gedaan voor 3 december 2020. 

b. De order is voltooid voor 1 januari 2021. 

7. Alle tarieven zijn exclusief btw. 

8. De EUR 1.500,- korting is alleen geldig wanneer deze wordt ingezet voor:  

a. Korting op de eigen bijdrage verrekend over de gehele gecontracteerde 

looptijd van het contract  

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage – looptijd contract 48 maanden   
Jouw maandelijkse eigen bijdrage bedraagt EUR 100,00 per maand (excl. 
BTW) bij een looptijd van 48 maanden. Haal je hier de korting van EUR 
1.500,- / 48 maanden is EUR 31,25 vanaf, wordt de eigen bijdrage EUR 
100,00 – EUR 31,25 is EUR 68,75 per maand.  

b. Korting op een vakantieauto gedurende de looptijd van het contract.  

Rekenvoorbeeld vakantie auto  

Huur je tijdens de vakantie via Arval voor drie weken een Opel Astra Tourer 

van EUR 36,00 per dag (21 dagen * EUR 36,00 is EUR 756,00) dan heb je dus 

nog EUR 1500,00 – EUR 756,00 is EUR 744,00 over. Hier kun je dan tijdens de 

looptijd van het contract nogmaals een vakantie auto van huren. 

c. Korting op de aanschafwaarde van een elektrische laadpaal die wordt 

opgenomen in het leasecontract.  

Rekenvoorbeeld keuze 3 laadpaal – looptijd contract 48 maanden  

De kosten van een laadpaal bedragen EUR 2250,00 wanneer je kiest voor de 

EUR 1500 korting wordt de laadpaal (EUR 2250,00 – EUR 1500,00 is EUR 

750,00) voor EUR 750,00 opgenomen in het leasecontract. Dit betekent dat je 

bij een looptijd van 48 maanden EUR 15,62 per maand betaald. 

Het combineren van bovenstaande opties of het verdelen van het kortingsbedrag 

is niet mogelijk.  

9. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Arval. 

10. Arval is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het 

handelen of nalaten van derde partijen. 

11. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

 


