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Goedkoop
IS DUURKOOP
Paesen Autoverhuur zweert bij premium cars en scherpe tarieven. Het familiebedrijf
staat al 40 jaar bekend om zijn directe aanpak. “We zijn een grote verhuurder, met
een klein team. Dit betekent dat je snel én persoonlijk wordt geholpen. Nu wij
onze intrek hebben genomen op een ruimere locatie, trekken we de kaart van de
hybridewagens,” zegt zaakvoerder Björn Paesen.

NIEUWE LOCATIE, MEER COMFORT
Begin 2020 verhuisde Paesen Autoverhuur van de Luikersteenweg
in Hasselt naar een nieuwe locatie in kmo-zone Hellebeemden.
Met een hal van 1200 vierkante meter en meer kantoorruimte
vergroot het familiebedrijf het comfort van zowel zijn personeelsleden als de klanten. “Wij wonen nu een pak ruimer dan
voorheen”, reageert Björn enthousiast. “We kunnen er elke klant
optimaal ontvangen en hem of haar nog beter van dienst zijn.
Ons team van vijf medewerkers staat in voor een wagenpark van
zowat 130 voertuigen. Van stadswagens tot ruime luxewagens en
bestelwagens. Bedrijven die hun wagenpark tijdelijk willen uitbreiden, genieten bij ons interessante shortlease-tarieven. Wij
specialiseren ons in het premium B2B-segment, met de huismerken Mercedes-Benz en BMW. Maar in ons assortiment
kleine stadswagens tref je ook andere merken aan.”

VERHUUR VAN HYBRIDE WAGENS
De nieuwe vestiging biedt bovendien veel meer mogelijkheden om
in de toekomst vol in te zetten op hybride- en elektrische voertui-

gen. “Na de zomer starten we met de verhuur van hybridewagens”,
kondigt Björn aan. “In eerste instantie pakken wij uit met één
model: de Mercedes A-Klasse A250e Plug-in Hybrid met een beperkte CO2-uitstoot van 33 g/km.” Onder de motorkap ligt er een
1.3-liter benzinemotor, die de hulp krijgt van een elektromotor en
een 15,6 kWh batterijpack. Goed voor een systeemvermogen van
218 pk / 450 Nm waarmee je in amper 6,6 seconden van nul naar
honderd kilometer per uur sprint. De Mercedes A250e doet het
met een zuiver elektrisch rijbereik van 60 tot 68 kilometer. Met
een krachtige AC-laadpaal is deze ecologische Duitser in minder
dan twee uur volgeladen, aan een DC-laadpunt lukt het (tot 80%)
in minder dan een half uur.

100 % FISCAAL AFTREKBAAR
Vanwege de fiscale voordelen is het leasen van een hybridewagen
uitermate interessant voor bedrijven. “De Mercedes A250e voldoet aan alle voorwaarden om 100 procent fiscaal aftrekbaar te
zijn, overeenkomstig de nieuwe rekenmethode die de Belgische
overheid vanaf 2020 hanteert”, benadrukt Björn. “Een cijfervoor-
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beeld illustreert het opmerkelijke verschil in TCO of
Total Cost of Ownership tussen een klassieke en een
hybride motorisatie. Op de Mercedes A 180 diesel
met een CO2-uitstoot van 103 g/km is een fiscale aftrekbaarheid van 68,50 procent van toepassing. Het
maandelijkse huurtarief van deze wagen bedraagt
825,62 euro exclusief btw, waarvan maar 68,50 procent of 565,55 euro aftrekbaar is. De Mercedes A250e
met een CO2-uitstoot van 33 g/km en een maandelijks huurtarief van 825,62 euro exclusief btw heeft
daarentegen een aftrekbaarheid van 100 procent.
Ook de bijhorende tankkosten zijn voor de diesel
voor 68,50 procent aftrekbaar en voor de hybride
voor 100 procent. Je kunt er dan ook niet omheen:
een hybridewagen die een hogere aankoopprijs heeft
in vergelijking met een diesel, komt op het vlak van
de TCO aanzienlijk goedkoper uit dan een voertuig
met een klassieke brandstof. En dat kan tellen!”
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