
Groen rijden op aardgas én
genieten van 2.000 €* voordeel...

dat kan!

IN SAMENWERKING MET:IN SAMENWERKING MET: EEN INITIATIEF VANEEN INITIATIEF VAN

Rijden op
en minder fijn stof

en broeikasgassen uitstoten...

doen!
Mobiliteit en milieuvriendelijkheid combineren is een missie van zowel de 
Belgische als Europese overheden en een uitdaging voor iedereen. 
Aardgasvoertuigen zijn een deel van de oplossing. Je gebruikt al aardgas 
voor verwarming, warm water of om te koken? Dan ben je vertrouwd met de 
voordelen van deze brandstof die nu ook beschikbaar is voor voertuigen.

Voordelen te over 
• Minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met benzine en 

diesel (respectievelijk 25 en 12% minder CO
2
), zo goed als geen fijn stof en 

tot 60 % minder NOx.

• Minder geluidshinder dankzij de stille aardgasmotor.

• 100%  compatibel met hernieuwbaar biogas.

• De brandstof voor aardgasvoertuigen is dezelfde als degene die je 
gebruikt om te verwarmen. Het vervoer naar tankstations gebeurt via 
dezelfde ondergrondse leidingen die aardgas tot in jouw woning brengen. 

Ruim aanbod  
• Deze autoconstructeurs bieden voertuigen op aardgas aan: 
 VW (Passat, Golf, Eco Up, Touran, Caddy), Fiat (Punto, Fiorino, Ducata, 500L, 

Doblo), Opel (Combo, Zafira Tourer), Mercedes (B, E, Sprinter), Iveco (Daily), 
Seat (Leon), Skoda (Citigo)

• De aardgasaandrijving wordt in de fabriek vakkundig en veilig ingebouwd.

• Ook bestaande benzinewagens kunnen omgebouwd worden.

Bij de deelnemende autodealers  
vind je de nodige formulieren. 

Vul het aanvraagformulier samen  
met je autodealer in.

Actie Autosalon 
van 15 december 2013 
t.e.m. 28 februari 2014Wist je dat…

... aardgas als brandstof al op grote schaal gebruikt wordt bij onze Duitse en 
Nederlandse buren?

... je met een voertuig op aardgas absoluut niet moet inboeten op het vlak 
van rijcomfort en rijprestaties?

... aardgas als brandstof behalve zuinig en ecologisch ook perfect veilig is 
dankzij het gebruik van innovatieve technologie en materialen?

... het netwerk van tankstations voor aardgas in ons land in volle 
ontwikkeling is en dat er dus een mooie tijd aanbreekt voor deze 

brandstof?

* BTW inbegrepen

* BTW inbegrepen
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Naar aanleiding van het Autosalon voert de aardgas
sector samen met enkele autoconstructeurs 
actief promotie voor de voordelen van autorijden 
op aardgas. Daarbij wordt een premie van maar 
liefst 2.000 € (BTW inbegrepen) uitgereikt onder 
bepaalde voorwaarden. Bovendien is deze premie 
cumuleerbaar met de lopende commerciële acties 
van de autoconstructeurs.  
Beslist het overwegen waard dus!

• Met  een aardgasvoertuig verkleinen we onze ecologische impact aanzienlijk. 
Aardgas is de brandstof van de toekomst!

• Een voertuig op aardgas produceert minder uitstoot van broeikasgassen, quasi 
geen fijn stof en tot 60 % minder NOx in vergelijking met benzine en diesel

• Minder geluidshinder dankzij de stille aardgasmotor (de motor is 50% stiller!)

• Kostbesparing voor een particulier of een bedrijf dankzij  - 30 % aan de pomp in 
vergelijking met benzine en diesel.

Wat?
Een premie van 2.000 € (BTW inbegrepen) wordt 
toegekend door de aardgassector bij de aankoop van een voertuig dat gebruik 
maakt van gecomprimeerd aardgas (Compressed Natural Gas of CNG) als brandstof.  

Wanneer?
Geldigheidsperiode bestelbon: van 15 december 2013 tot en met 28 februari 
2014. Bestelbon te bezorgen aan uw autodealer vóór 15 maart 2014.

Toekenning: na het verstrekken van een bewijs van de immatriculatie aan de KVBG. 

Geldigheidsperiode voor de immatriculatie in België: tot eind 2014.

Wie? 

Actie geldig voor particulieren en bedrijven.

Voorwaarden?*

Rijbewijs type B (voor personenwagens en bestelwagens). 

Voor bedrijven: melding van BTW of handelregister en 5 voertuigen 
maximum per bedrijf.

Premie is cumuleerbaar met de commerciële acties van de deelnemende 
constructeurs gedurende de opgegeven periode. 

Bij de verkoopspunten van de deelnemende merken vind je de nodige  
formulieren. Vul het aanvraagformulier samen met je autodealer in.

2.000 € premie op uw aardgasvoertuig tijdens het autosalon

dat kan tellen!

Extra voordelen van een aardgasvoertuig

Premie van 2.000 €* 

* Alle voorwaarden, voornamelijk deze met betrekking tot leasingwagens, vindt u in bijlage van het aanvraagformulier.
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