
STAP OVER OP  
EEN ELEKTRISCH  
WAGENPARK

Moderniseer uw wagenpark en stap over op een groenere 
mobiliteit door geleidelijk aan voor elektrische wagens te 
kiezen. 

De klimaatverandering doet de maatschappij evolueren, bedrijven herzien hun mobiliteitsbeleid. 
Elektrische wagens werpen zich steeds meer op als een van de beste oplossingen om de uitstoot 
van CO2 en fijn stof terug te schroeven. Maar hoe leiden we die overgang in goede banen? 

 
Een oplossing op maat dankzij een allroundaanpak

Luminus biedt u begeleiding op maat bij de overstap naar een elektrisch wagenpark. Krijg advies van onze experts om:  

   •  Een stand van zaken van de bestaande situatie op te maken

   •  De technische mogelijkheden aangaande de omvorming van uw infrastructuur na te gaan

   •  Een inschatting te doen van de impact van de elektrische transitie op uw leasing- en brandstofkosten, en op de 

koolstofbalans van uw bedrijf.

   •  Te peilen naar de houding van uw medewerkers tegenover elektrische wagens en aanbevelingen te formuleren 

om hen te motiveren

   •  Een financieringsoplossing op maat voor te stellen

   •  De gekozen oplossing op poten te zetten en het werk van de verschillende betrokkenen te coördineren



Laten we samen uw elektrische mobiliteitsoplossing op touw zetten

Er komt veel kijken bij de geleidelijke vervanging van de voertuigen in uw wagenpark door elektrische modellen. Om u te helpen 

dat holistisch en stapsgewijs aan te pakken, hebben wij een methode ontwikkeld. Deze bestaat uit vier belangrijke stappen: 

1  Scoping 

  Wij beginnen onze samenwerking met een open gesprek. Zo krijgen wij een beter zicht op uw noden en kunnen wij 

u meer vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrische wagens. Daarna bepalen we samen de 

werkterreinen en de personen die van dat project een succes kunnen maken. 

2  Evaluatie 

  Daarna doen we een volledige evaluatie van uw bedrijf vanuit van alle hoeken die te maken hebben met de implementatie 

van de transitie: elektrische infrastructuur, leasing, hr-management en koolstofbalans.   

3  Aanbeveling 

  Op basis van de resultaten van dat onderzoek stellen wij verschillende transformatiescenario's voor. Wij brengen voor 

elk scenario de uitdagingen, het budget en de technische oplossingen in kaart, en stellen u de ideale weg naar uw 

transformatie voor. Indien nodig, kunnen wij u ook een passende financieringsformule suggereren. 

4  Uitvoering 

  Wij helpen u om uw transformatieplan op tijd en binnen het budget uit te voeren. 

Spreekt onze oplossing voor het vervangen van de voertuigen in 
uw wagenpark door elektrische modellen u aan? 
 • Wilt u meer elektrische wagens opnemen in uw wagenpark?

 •  Bent u van plan een beleid te voeren om uw CO2-voetafdruk te verkleinen of doet u dat al?

 • Wilt u de Total Cost of Ownership van uw wagenpark nog beter beheren?

Als u op die vragen ‘ja’ hebt geantwoord, kunnen onze oplossingen voor de overstap naar een elektrisch wagenpark  

een belangrijke troef zijn voor u. 

Neem voor meer informatie gerust contact op met uw Key Account Manager  
of e-mail naar btb@edfluminus.be


