DE ELEKTRIFICATIE
VAN JE WAGENPARK

Tenderen van laaddiensten
Uitrol van laadinfra
Laden op het bedrijf, thuis of onderweg,
wat kies ik best?
Door Arthur Vijghen

Total cost of ownership
•
Financiële business case
•
Welke modellen zijn voor mijn
bedrijf goedkoper
•
TCO tool en werking
Door Arthur Vijghen

Maandag 2 december - 9h00

Maandag 9 december – 9h00

E-car policy & change management
•
Hoe stimuleer je collega’s Opstellen van
een E-car policy
•
Strategische en operationele richtlijnen
in de omschakeling
Door Bart Massin

Fiscaliteit & EV aanbod
•
Welke EV’s zijn er vandaag en in de
toekomst op de markt
•
Fiscaliteit, vandaag en morgen
Door Bart Massin

Oplaadinfrastructuur en laaddiensten
•
•
•

Maandag 2 december - 13h30

Maandag 9 december - 13h30

Deze coaches hebben gezamenlijk meer dan 25 jaar
ervaring met (het begeleiden van bedrijven in) e-mobility
Arthur Vijghen
Senior e-mobilty adviseur @ The New Drive
• Meer dan 40 bedrijven begeleid in
elektrificatie en rijdt 8 jaar elektrisch
• PEB oprichter en Academy Manager
• Specialisaties: EV-markt, (publieke)
laadinfrastuctuur, change management
Bart Massin
Oprichter en managing director @ Stroohm
• Co-academy Manager
• Diepgaande kennis van zowel de leasingals energiemarkt
• Gerenommeerd EV en transitie expert
• Specialisaties: e-fleet, e-car policies,
laadinfrastructuur en energie
Dries Keunen
Adviseur e-mobility @ The New Drive
• Meer dan 20 bedrijven begeleid bij
elektrificatie (o.a. Vlaamse overheid)
• Specialisaties: vergroening wagenparken,
RFP’s laadinfrastructuur

Prijs per module
€ 299,- voor PEB leden
€ 399,- voor niet PEB leden
Prijs voor volledig traject,
incl. lunch op beide dagen
€ 999,- voor PEB leden
€ 1.499,- voor niet PEB leden

Maandag
2 december

Maandag
9 december

9h00

Ontvangst &
registratie

Ontvangst &
registratie

9h30

Module 1
Laadinfrastructuur
& laaddiensten

Module 3
Total cost of
ownership

12h30

Lunch

Lunch

13h30

Module 2
E-car policy

Module 4
Fiscaliteit

16h30

Netwerk

Netwerk

(alle prijzen zijn excl. btw 21%)

Locatie
Elewijt Center,
Tervuursesteenweg 564
1982 Zemst

Elewijt center



 


  


 

ALGEMEEN
▪ Prijs per module voor PEB leden excl. btw € 299,/ € 999,- voor volledig traject inclusief lunch op beide dagen
▪ Prijs per module voor niet PEB leden exl. Btw € 399,/ € 1.499,- voor volledig traject inclusief lunch op beide dagen
▪ Plaatsen voor 2019 beperkt – first come, first serve
▪ E-auto: laadplein van 16 laadpunten aanwezig

INSCHRIJVING
▪ U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
▪ Via de website: www.platformelektrischebedrijfswagens.be
▪ U e-mailt dit inschrijvingsformulier naar
aaron.reinders@thenewdrive.be
▪ U kan steeds uw reservatie telefonisch aan de Masterclass
verantwoordelijke doorgeven. Een schriftelijke bevestiging
blijft echter vereist. Na ontvangst van uw inschrijving
ANNULATIE
ontvangt u een deelnamebevestiging voor de Masterclass en
▪ We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen
een factuur. Een tweetal weken voor de Academy ontvangt u
uw inschrijven en de Masterclass. Indien wij 1 week voor de
als deelnemer een herinnering met enige praktische
Masterclass uw schriftelijke annulatie ontvingen is dat
informatie en een routebeschrijving.
vrijblijvend. Minder dan 1 week voor de eerste module bent u
ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard
steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw
PEB DATABASE & GDPR
plaats.
▪ We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties over
de elektrificatie van wagenparken. Daarom hebben we uw
gegevens nodig in onze database. Uw informatie is voor eigen
ROUTEBESCHRIJVING
gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven.
▪ Elewijt center is makkelijk met de auto te bereiken. Elewijt
Center ligt vlak bij de E19 Antwerpen-Brussel. Bovendien liggen Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft
u – overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van
Brussel en de luchthaven van Zaventem op een boogscheut. Er
8/12/1992 en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 – recht
is een ruime gratis parking voor 270 wagens.
op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens.
▪ https://goo.gl/maps/tktStskwgbhbMJvE9

