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ICE Full ZEV transition

Breng uw fiscale vlootkosten in kaart 
en begrijp de nakende veranderingen. 
Zonder actie zullen deze tot 600% en 
meer kunnen stijgen in de komende 
jaren voor niet zero emissive wagens.

Het voordeel alle aard voor een 
gelijkwaardige elektrische wagen is 
35-45% lager voor de werknemers

Uw CSR strategie, uw werknemers 
maar ook uw klanten sporen u aan 
om duurzaamheid te omarmen.

Uw uitdagingen

Uw Oplossing

Wij begrijpen dat u niet de mankracht en/of kennis in huis heeft 
om dit process van elektrificatie efficient te voltooien. Daarom 
heeft Fleet360 een special KMO pakket ontwikkeld om u bij te 
staan in de elektrificatie van uw wagenpark.

Jaren van ervaring met grotere vloten, met begeleiden van 
VOKA-leden en bestuderen van de markt voor de Vlaamse 
overheid, maken on seen geschikte, neutrale en ervaren 

partner.

Wat is uw bijdrage:
 
Een kopie van uw car policy

Gegevens van uw huidige vloot

Offertes voor elektrische wagens van uw 
leasemaatschappij of dealer

Wat kan u verwachten

Een update van uw car policy met inbegrip van regels 
mbt elektrische wagens en laden van deze wagens

Nieuwe budgetten voor elektrische wagens gebaseerd 
on een TCO aanpak inclusief een oplijsting van 
elektrische wagens die binnen deze nieuwe budgetten 
zouden besteld kunnen worden

Een online vergadering bij de start en het einde van 
het project

Bespreking van best practices voor laadinfrastructuur 

voor u en uw werknemers

Na het ontvangen van de benodigde gegevens van 
uw wagenpark kan in 4 weken een nieuwe car policy 
worden voorgesteld aan uw werknemers

Taxation

Vermijd een verhoging 
tot 600% van uw 
vlootbelastingen! 
Elektrificeer uw wagenpark nu!

Het perfecte  
aanbod voor  

KMO’s! 
Een vaste prijs,  

geen verrassingen!

Het verschil in kost van 
belastingen tussen 
een diesel en een 
elektrische wagen 
zal significant stijgen 
vanaf 1 juli 2023

Contacteer: 
electrify@fleet3sixty.com

Insight through transparency
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