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EDITO

In het kader van de milieudoelstellingen, de technologische evolutie en het evolueerde consumptiegedrag,
ervaart de mobiliteitssector een energietransitie, met onder andere maatregelen om de uitstoot van verontreinigende stoffen en broeikasgassen te verminderen.
TotalEnergies wilt in deze context inspelen op de nieuwe behoeften voor zijn klanten, waaronder de transportsector, door alternatieve energiebronnen of aanvullende diensten voor hun activiteiten en infrastructuur
aan te bieden.
« Er bestaat geen en er zal nooit een universele oplossing bestaan voor mobiliteit. Iedere energiebron
heeft zijn voor- en nadelen en beantwoordt aan het gebruik waarvoor ze het meest geschikt is. »
Dit document zal u een beter zicht geven op onze producten en diensten, op de uitdagingen
op vlak van mobiliteit, op de oplossingen die werden ontwikkeld door Total en op het team
dat te uwer beschikking staat.

3

1. BRANDSTOFFEN

EXCELLIUM
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

BENEFICES

VOORDELEN BENEFICES
BENEFICES

DE KWALITATIEVE, VERBETERDE BRANDSTOF
die uw motor reinigt en beschermt.

De samenstelling
De samenstelling
van onze
van
TOTAL
onze TOTAL
EXCELLIUM
EXCELLIUM
brandstoffen
brandstoffen
TECHNOLOGIE
Een mixEen
van mix
meerdere
van meerdere
componenten
componenten

Biologische
Biologische
brandstoffen
brandstoffen
Koolwaterstoffen
Koolwaterstoffen

Additieven
Additieven

Detergent

Belangrijkste
Belangrijkste
additievenadditieven

Detergent
Antioxidant

Antioxidant
Andere additieven
Andere additieven
Anti-corrosie Anti-corrosie

UW CO2-VOETAFDRUK VERKLEINEN MET DE BRANDSTOF EXCELLIUM!
U heeft de mogelijkheid om de niet vermijdbare uitstoot van
broeikasgassen (BKG) afkomstig van uw verbruik, vrijwillig te
compenseren en dit voor één cent per aangekochte liter.
Deze bijdrage maakt het mogelijk om de emissies volledig of
gedeeltelijk te compenseren door projecten te financieren om
koolstofemissies te verminderen.
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EENBENEFICES
PROPERE MOTOR VERBRUIKT MINDER
Dankzij zijn reinigende technologieën, houdt de
brandstof EXCELLIUM de motor proper en laat
hij toe het brandstofverbruik te minderen.
EEN PROPERE MOTOR VERONTREINIGT
MINDER
Dankzij een betere werking van de motor, laat
de brandstof EXCELLIUM toe om de uitstoot
van verontreinigende stoffen te verminderen.
EEN PROPERE MOTOR HEEFT EEN LANGERE
LEVENSDUUR
Door de vuilafzetting te reinigen, laat de brandstof
EXCELLIUM toe om de prestaties van de motor
te behouden en zijn levensduur te verlengen.
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AARDGAS VOOR VOERTUIGEN

OFFRE
AANBOD

STATIONS
STATIONS GNC

PAYS-BAS
NEDERLAND

93
93

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

CNG
CNG

BELGIQUE
BELGIË

CPERST
O M P RTUSSEN
I M E E N200
T R EBAR
2 0 /0 250
B ABAR
R / 250 BAR
(SAMENGEPERST AARDGAS)

LNG
LNG

FRANCE
FRANKRIJK

14
14

LVLOEIBAAR
I Q U E F I E ABIJ
- 1-162°C
62°C

Logistique
Réseau
de gaz
Logistiek

Logistique
Transporté par camion
Logistiek

Stockage
Opslag

Stockage
Cuve
cryogénique
Opslag

Véhicules
Voertuigen

Véhicules
Voertuigen

Gasnetwerk

28
28

ALLEMAGNE
DUITSLAND

119
119

Vervoer per vrachtwagen

Cryogene tank

1,500 km
1500 km

In 2022
2022
En
Meer dan

CNG (gecomprimeerd aardgas) en bioCNG zijn momenteel de schoonste en zuinigste fossiele
L’alternative
à court terme,
en particulier
brandstoffen, au
eenDiesel,
echt alternatief
voor diesel,
benzine enpour
LPG.le transport routier

GNVLNG
CNG,
Questions
Milieukwesties
Bestaand aanbod
Offre existante des environnementales
en/of sensibilisatie
van de leveranciers
équipementiers
et/ou sensibilisation

Infrastructures
CoûtKost
pour voor
l'usager
de
Bestaande
d'approvisionnement
du
GNV
gebruiker
bevoorradingsinfrastrucexistantes
Coût total
possession
tuur
van de
CNG,
LNG
Réseau
de gazoducs
Gasnetwerk
Totale kost voor
Remplissage
camion
bezit en gebruik
LNG-vrachtwagen
GNL

Fiscalité
et/ou
Fiscale
subventions
voordelen

en/of
subsidies

350
350

STATIONS
BEMANDE OPEREES
STATIONS
PERIMETRE
E5
PERIMETER E5

Bio CNG disponible dès maintenant

Bio CNG nu beschikbaar
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WATERSTOF
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

Waterstof is een energiedrager met een hoog potentieel die kan worden gebruikt om energie

Poids
unedie
alternative
pour
le transport
distance
te Lourds:
produceren,
kan worden
opgeslagen
en longue
die bij gebruik
als brandstof geen CO -uitstoot
veroorzaakt.

waterstoftanks

waterstoftanks

batterij

batterij

koeling

VISION
VISIE

koeling

groepeert in eenzelfde zone.

H2

Waterstoftank
Réservoir à
H2
hydrogène
WaterstoftankH2
H2
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brandstofcel

2

Ontwikkeling
via lokale
ecosystemen
die
Développement
via des
écosystèmes
bedrijfswagenparken
(bussen,
lichte
locaux qui via
regroupent
des flottes captives
Ontwikkeling
lokale ecosystemen
die
bedrijfswagens,...)
tankstations
bedrijfswagenparken
(bussen,
lichte
(bus, VUL,...) et en
des
stations-service
dans
groepeert
in
eenzelfde
zone.
une
même
zone.
bedrijfswagens,...) en tankstations

H2
H2

Brandstofcel
Pile à
combustible
Brandstofcel

brandstofcel

aandrijfwiel

Batterij
Batterie
Batterij

Elektrische
Moteur
motor
Electrique
Elektrische
motor

aandrijfwiel

25
25
25
stations
stations
in Europa
en Europe
stations
in Europa
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HVO100
OFFRE
AANBOD

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

UNE REPONSE IMMEDIATE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

EEN DIRECT ANTWOORD

COMBUSTIBLES
HAUTE
TENEUR
BRANDSTOF METÀEEN
HOOG
GEHALTE
EN
BIO-INCORPORATION
AAN
BIO-INCORPORATIE

ESSENCE
BENZINE
Plantes
Suikersucrières
gewassen

DIESEL
Plantes
Oliehoudende
oléagineuses
gewassen

ETHANOL
ETHANOL
ETBE
ETBE
(Ethyltert-butyl
tert-butylEther)
Ether)
(Ethyl
FAME
FAME
(Fatty
(Fattyacid
acidmethyl
methyl ester)

HVO
HVO
(HydrotreatedVegetable
Vegetable
(Hydrotreated
Oil)
Oil)

EN 15940

EN en
15940
(publié
2016)
(Gepubliceerd in 2016)

DE KLIMAATSVERANDERING
UNOP
COMBUSTIBLE
DONT LA COMBUSTION
ÉMET MOINS DE POLLUANTS

Réduction de 30% des émissions de particules lors
EEN BRANDSTOFde
WAARVAN
DE VERBRANDING
la combustion
SP95-E10
SP95-E10
SP98-E5
SP98-E5 MINDER VERONTREINIGENDE STOFFEN UITSTOOT
Vermindering met 30% van de fijnstofemissie bij verbranding
E85
E85

B7
B7
B10
B10
B20
B20
B30
B30

HVO100
HVO100

NORTH AREA ZONE
NOORDERLIJKE

Réduction d'au moins 50% des
émissions de CO2

HVO100
HVO100
Disponible
pour
certaines
flottes
Reeds beschikbaar
voor bepaalde
wagenparken

Aucune adaptation
nécessaire
de CO2-uitstoot
Compatible avec les véhicules
actuels

BIORAFFINERIE
LALA
MÈDE
BIORAFFINADERIJ
MÈDE

100 % DE CARBURANT
RENOUVELABLE

100% HERNIEUWBARE
BRANDSTOF
En
terme d’exploitation
Vermindering met minstens 50% van
GEBRUIK

Geen aanpassing nodig
Compatibel met alle bestaande
voertuigen
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ELEKTRIFICATIE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

PUBLIEKPUBLIC
ESPACE
Trage oplading
Charge
semi-rapide
15 –– 25
25%
laadsessies
% van
des alle
chargements
15

PRIVÉ
ESPACE PRIVE
73
– 79
79%%van
laadsessies
73 –
desalle
chargements

Thuis,
kantoor en
Chargeop
principale
(enonderweg
temps masqué)
laden
3 totcopropriété,
7 kW
Domicile,
société
3 to 7 Kw

VISION HIGH
CHARGING
VISION
HIGHPOWER
POWER
CHARGING

Charge
d’opportunité
(centres
Onderweg:
winkelcentra,
op straat,
commerciaux,voirie,
publieke parkings, ...parking…)
– 22kW – 22Kw

Charge
rapide
Snelle oplading
22 –– 66%
% van
des alle
chargements
laadsessies

Extension
la gamme
(stations)
Snel ladende
binnen
het netwerk
van
50kw,
150 to 350
Kw 150 tot 350 kW
servicestations
50kw,

500
500

22à- 44

OPLAADPALEN
/ /
BORNES
DE RECHARGE
LAADPUNTEN
SITES EN 2023IN 2023
STATIONS
STATION

Elke
TOUS
LES

150km
150km

150kW+
150kW+
POINT DE
LAADPAAL
CHARGEMENT

En Europe, TotalEnergies continue d’accroître
In Europa
blijft TotalEnergies
zijn netwerk
son réseau
performant
de high power
charging
High
Power
charge
uitbreiden
dans ses stations-service.
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in zijn tankstations

PANNEAUX
SOLAIRES
100%
DÉDIÉS
PANNEAUX
SOLAIRES
100%
DÉDIÉS
PANNEAUX
SOLAIRES
100%
DÉDIÉS
AUX
INDEPENDANTS,
AUX
PME
AUX
INDEPENDANTS,
AUX
PME
ET
EasySun
ZONNEPANELEN
100%
VOOR
AUX
INDEPENDANTS,
AUX
PME
ET ET
AUX
GRANDES
ENTREPRISES
AUX
GRANDES
ENTREPRISES
ZELFSTANDIGEN,
KMO’S EN GROTE
AUX
GRANDES
ENTREPRISES
TotalEnergies,
partenaireen
ensolutions
solutions
Solaires,
vous
accompagne
vos projets
d’économies
TotalEnergies,via
viasasafiliale
filialeWinwatt,
Winwatt, votre
votre partenaire
Solaires,
vous
accompagne
dansdans
vos projets
d’économies
ONDERNEMINGEN
TotalEnergies,
via sales
filiale
Winwatt,les
votre
en et
solutions
vous accompagne
dans vos
projets
d’énergie
en trouvant
solutions
pluspartenaire
adéquates
durablesSolaires,
à votre situation.
Cette société
forte
de 10 d’économies
ans d’expérience en
2. DUURZAME BRANDSTOFFEN

Solar experts of

d’énergie en trouvant les solutions les plus adéquates et durables à votre situation. Cette société forte de 10 ans d’expérience en
d’énergie
en trouvant
les solutions les des
plus installations
adéquates et durables
à votre photovoltaïques
situation. Cette société
forte de
10 ans
d’expérience
Belgique
ethaar
au
panneaux
et assure
vos entretiens
eten
le service
Dankzij
filiaal
SunPower,propose
overgenomen
in 2011,
Belgique
et
auLuxembourg
Luxembourg
propose
des installations
dedepanneaux
photovoltaïques et assure
tous tous
vos entretiens
et le service
Belgique
et
au
Luxembourg
propose
des
installations
de
panneaux
photovoltaïques
et
assure
tous
vos
entretiens
et
le
service
après-vente
!Nous
sommes
également
en
mesure
de
vous
proposer
les
solutions
de
financement
adéquates,
notamment
is
TotalEnergies
de
tweede
grootste
speler
ter
wereld
après-vente !Nous sommes également en mesure de vous proposer les solutions
de financement
adéquates, notamment
la par la
ZONNEPANELEN
INSTALLEREN
KIEZEN par
VOOR
après-vente
!Nous
sommes
également
en mesure de vous proposer les solutions
de financement
adéquates, IS
notamment
par la EEN
mise
à
disposition
de
financement
par
tiers-investisseurs.
op
vlak
van
zonne-energie.
mise à disposition de financement par tiers-investisseurs.
DUURZAAM ALTERNATIEF GERICHT NAAR DE TOEKOMST
mise à disposition de financement par tiers-investisseurs.

OFFRE
ET EE
XX
PPEERRTTIS
E
OFFRE
OFFRE EETT &
EXEXPERTISE
PERTIISSEE
OFFERTE
• Conseils
• Conseilsetetsuivi
suivide
deAAàà ZZ
advies
•• Begeleiding
Conseils et en
suivi
de Avan
à ZA tot Z
• Garantie
dedequalité
•• Garantie
qualité
• Kwaliteitsgarantie
Garantie de qualité
• Solutions
sur
•• Solutions
surmesure
mesure
maat
• Oplossingen
Solutions suropmesure

TotINSTALLER
40% besparing
op
uwPANNEAUX
elektriciteitsbudget
voorC'EST
minstens
de OPTER
SOLAIRES,
C'EST
INSTALLER
DESDES
PANNEAUX
SOLAIRES,
OPTER
INSTALLER
DES
PANNEAUX
SOLAIRES,
C'EST
OPTER
volgende
25
jaar.ALTERNATIVE
POUR
UNE
DURABLE
ET TOURNÉE
VERS LE
POUR
UNE
ALTERNATIVE
DURABLE
ET TOURNÉE
VERS LE
POUR
UNE
ALTERNATIVE
DURABLE
ET
TOURNÉE
VERS
LE
FUTUR
FUTUR
FUTUR
De mogelijkheid om fluctuaties in de energieprijzen te vermijden.
• Economisez
jusqu’à
surdépenses
vos dépenses
en électricité
• Economisez
jusqu’à
40% 40%
sur vos
en électricité
•UEconomisez
jusqu’à
40%
sur
vos
dépenses
en
électricité
pour
les
25
prochaines
années
au
moins
behaalt
een
nog groterannées
voordeel
pour
les 25
prochaines
au door
moinshet teveel aan productie
pour
les 25les
prochaines années
auprix
moins
• Evitez
des
de l’énergie
verkopen
aanfluctuations
TotalEnergies.
•teEvitez
les fluctuations
des prix
de l’énergie
• Evitez
les
fluctuations
des
prix
de
• Réalisez
un bénéfice
accru
en l’énergie
vendant
le surplus
• Réalisez
un bénéfice
accru
en vendant
le surplus
de votrede votre
• Réalisez
un bénéfice
accru en vendant le surplus de votre
production
à
TotalEnergies
Uw
onderneming
beantwoordt
aan
de
milieudoelstellingen
en
production à TotalEnergies
production
à TotalEnergies
•
Répondez
aux
défis
environnementaux
et
contribuez
à
bij totaux
eendéfis
betere
luchtkwaliteit.
•draagt
Répondez
environnementaux
et contribuez à
• Répondez
aux
défis
environnementaux
et
contribuez
à
rendre
notre
planète
propre
rendre
notre
planète
plus plus
propre
rendre
notre planète
plus propre
• Bénéficiez
aides
et avantages
geniet
vandes
dedes
fiscale
diefiscaux
voor fiscaux
u van toepassing zijn.
•UBénéficiez
aides
etvoordelen
avantages
• Bénéficiez des aides et avantages fiscaux

• Evolution
constante
portefeuille
•• Evolution
constantedu
du
portefeuille
ontwikkeling
van
productportefeuille
• Continue
Evolution
constante du
portefeuille
de
produit
de produit
de produit
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INJECTIE

UW EIGEN ENERGIEPRODUCENT
WORDEN
Verminder
uw
energiekosten
opop
een
duurzame
manier
Verminder
uw
energiekosten
een
duurzame
manier
Investeren
inin
zonne-energie,
is is
een
duurzame
investering
inin
een
Investeren
zonne-energie,
een
duurzame
investering
een
propere
energie
die
lokaal
geproduceerd
wordt.
propere
energie
die
lokaal
geproduceerd
wordt.
Waarom
isis
ditdit
interessant?
Waarom
interessant?
• • rendabele
investering
rendabele
investering
• • bescherming
tegen
dede
stijgende
elektriciteitskost
bescherming
tegen
stijgende
elektriciteitskost
• • groen
imago
voor
uw
onderneming
groen imago voor uw onderneming
• • Uitstekend
inin
combinatie
met
elektrische
voertuigen
Uitstekend
combinatie
met
elektrische
voertuigen

VERKOOP VAN GROENE CERTIFICATEN
VERKOOP VAN GROENE CERTIFICATEN
EN GARANTIES VAN OORSPRONG
EN GARANTIES VAN OORSPRONG
U beschikt over groenestroomcertificaten en garanties van
U beschikt over groenestroomcertificaten en garanties van
oorsprong die u voor het produceren van hernieuwbare energie
oorsprong die u voor het produceren van hernieuwbare energie
verkregen hebt?
verkregen hebt?
Wij kopen deze eveneens over!
Wij kopen deze eveneens over!
Conclusie: een uniek contactpersoon voor een volledige
Conclusie: een uniek contactpersoon voor een volledige
dienstverlening (offerte, installatie, financieel beheer, onderhoud).
dienstverlening (offerte, installatie, financieel beheer, onderhoud).
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UU
beschikt
over
voldoende
oppervlakte
opop
uwuw
daken
ofof
opop
dede
grond?
beschikt
over
voldoende
oppervlakte
daken
grond?
Wij
zorgen
voor
de
evaluatie
van
uw
behoeften,
de
installatie
en
het
Wij zorgen voor de evaluatie van uw behoeften, de installatie en
het
onderhoud
van
uw
zonnepanelen.
onderhoud van uw zonnepanelen.
InIn
geval
van
overproductie
ten
opzichte
van
uwuw
energiebehoeften,
geval
van
overproductie
ten
opzichte
van
energiebehoeften,
kopen
we
deze
energie
over
om
het
in
het
elektriciteitsnetwerk
tete
kopen we deze energie over om het in het elektriciteitsnetwerk
injecteren.
injecteren.
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ADBLUE®

AANBOD

POMPEN

5L/10L
BIDONS

200L
VATEN

ULKLEVER
1000L BULKLEVERING
IBC

TECHNOLOGIE
TANK

STIKSTOF (N 2)
WATER (H2O)

STIKSTOFOXIDEN (NOX)
AMMONIA (NH3)

KATALYSATOR
SCR-TECHNOLOGIE

In combinatie met de
SCR-technologie, zet
AdBlue® de
stikstofoxiden (NOX) die
worden uitgestoten door
de dieselmotor om in
onschadelijke stikstof en
waterdamp.

880

stations

5L OF 10L GAMMA
Beschikt over een tuit

EASY CONNECT 5L

350
stations

Met pompen voor
zware voertuigen
Met pompen voor
lichte voertuigen

EEN EXCLUSIVITEIT VAN
TOTAL
Geïntegreerde connector
Eenvoudige connectie
Snelle vulling (<2mn)

750
stations

Met pompen voor
zware voertuigen

Druppelstopper

*Cijfers juli 2018
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3. ONDERHOUD

CLEARNOX

AANBOD

Compatibel met alle type voertuigen

TECHNOLOGIE

De oplossing voor B2B-klanten die geconfronteerd worden met
kristallisatieproblemen.
VERMIJDT KRISTALLISATIE
ü Beschermt het SCR-systeem en de motor.
ü Vermindert de defecten en immobilisaties van uw
wagenpark.
ü Draagt bij tot het beheer van uw brandstofverbruik.

Levering in bulk of verpakt
Zonder CLEARNOX

GEPATENTEERDE TOEPASSING
ü Ontwikkeld door TotalEnergies.
ü Exclusieve formule getest in samenwerking met
motor- en autofabrikanten.

CLEARNOX verzekert een optimale verstuiving en laat een totale reactie
toe aan een lagere temperatuur, om de kristallisatie van het SCR-systeem
te vermijden.
12

Met CLEARNOX

IBC 1000 L

Bidons 10 L

Vaten 208 L

3. ONDERHOUD

SMEERMIDDELEN

De motoroliën Total Rubia Optima voor vrachtwagens
zijn conform aan de API CK-4 en FA-4 normen.
Ze zijn geformuleerd om de prestaties van de motor te
optimaliseren en u iedere dag verder te brengen.

DE NIEUWE GENERATIE
MOTOROLIËN VOOR UW
VRACHTWAGENS
Betere antislijtage-eigenschap

Verbeterde FA-4 Fuel Economy-oliën

Superieure levensduur van de olie dankzij het beheer
van de oxidatie

Verlengde spreiding van de oliewissel

Verlengde levensduur van de katalysator
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3. ONDERHOUD

ANAC

Gebaseerd op een wetenschappelijke interpretatie van de
olieanalyse in werking, zal de ANAC-diagnostiek de staat van
mechanische slijtage van uw uitrusting onthullen en de nodige
aanbevelingen uitvoeren betreffende de corrigerende
maatregelen die u dient te nemen om defecten te vermijden
en de levensduur van uw uitrusting te verlengen.

DE TOEKOMST VAN UW
UITRUSTING IS GESCHREVEN
IN ZIJN OLIE
Waarom kiezen voor ANAC PRO?
Dankzij ANAC PRO, het complete gamma aan olie-analyses in
werking aangepast aan alle activiteiten en toepassingen:
ü Vermindert u uw exploitatiekosten.

Onze experten bieden u
gepersonaliseerde adviezen aan.

ü Anticipeert en planifieert u de onderhoudsbeurten opdat deze
op het beste moment uitgevoerd worden.
ü Verlengt u de levensduur van uw materiaal.

Raadpleeg de resultaten van uw
olie-analyses op de ANAC WEB-app
of op ons beveiligd
extranet.
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ü Verbetert u de betrouwbaarheid en de prestatie van uw
uitrustingen.
ü Optimaliseert u de spreiding van de oliewissels.

3. ONDERHOUD

TELEMETRIE

TotalEnergies biedt u een geautomatiseerde voorraadbeheer
aan voor uw producten!

EEN EENVOUDIGE EN
GEMAKKELIJKE OPVOLGING VAN
DE VOORRAAD IN UW TANKEN
Eenvoud
Automatische en permanente meting van uw voorraad via een
sonde.

Niveau

Gemak
Geen voorraadonderbreking: U kent op elk moment de juiste
hoeveelheid aan producten die zich in uw tank bevindt.
U bent onmiddellijk verwittigd wanneer het peil onder de
kritische drempel gaat.
Geen meetfouten!

Rendabiliteit
U weet exact hoeveel liter producten geleverd kan worden: juiste
bestelling

Veiligheid — milieu
Geen risico van overloop
Opheffing van verontreinigingsrisico’s
15

4. DIENSTEN

EEN UNIEKE TELEBADGE
“PLUG & DRIVE” VOOR TOLBETALINGEN,
HEFFINGEN EN GEOLOKALISATIE.
Optimaliseer uw
mobiliteitskosten
Actief in 6 landen:
Frankrijk, België
(kilometerheffing +
Liefkenshoektunnel),
Duitsland, Spanje,
Portugal, Oostenrijk,
alsook de Øresund en
Storebaelt bruggen
in Scandinavië.

24/7 beveiligd
klantenportaal

Beheer van de gebruikers (kaarten,
telebadges), opvolging en controle
van de uitgaven.

PASSALERT beveiliging
(Enkel voor de tolheffingen
in Frankrijk)

3 soorten meldingen: het duurste
traject, een verboden traject, fout in
de voertuigklasse.

Toegang tot
beveiligde parkings voor
vrachtwagens
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Een vlotter beheer met één prijs per
On Board Unit, per maand en
naargelang de doorkruiste landen. U
betaalt volgens uw gebruik!

Gemakkelijk en
vereenvoudigd beheer van
de toluitgaven

1 contactpersoon, 1 facturatie met alle
uitgevoerde transacties in Europa,
vereenvoudiging van de BTW
terugvordering.

Geolokalisatie* in realtime
Visualisatie en lokalisatie van de
positie van uw voertuigen.
Raadpleging en downloaden van
de rapporten met alle ritten van de
voertuigen.
Simulatie van de routes en
berekening van de ermee
verbonden kosten.
Lokalisatiemeldingen.
*Betalende optie

4. DIENSTEN

TRUCK ASSISTANCE

1 seul numéro de
1
seul numéro de
téléphone
téléphone

0€ Frais à avancer 0€ Frais
0€ Frais à avancer 0€ Frais
d’adhésion
d’adhésion
Nul euro voorschot en nul
euro aansluitingskosten

0€ Frais à avancer 0€ Frais

Eén
d’adhésion
telefoonnummer
numéro de
one

Assistance Amendes
Assistance Amendes

•

paiement des

• amendes
paiement des
DÉCOUVREZ
Bijstand
bij boetes
amendes
DÉCOUVREZ
• betaling van de boetes
L’OFFRE
L’OFFRE
ONTDEK
HET Assistance Amendes
24h/24 - 7j/7
100%
24h/24 - 7j/7
100%
• paiement des
100%
SÉRÉNITÉ
juridique
SÉRÉNITÉ amendes Assistance
DÉCOUVREZ
Assistance juridique
24u op 24, 7
HELDERE
• avance de fonds
•
avance
decaution
fonds
dagen op 7
L’OFFREAANBOD
(amende,
(amende,
caution
Juridische
bijstand
pénale
et
honoraires
- 7j/7
100%
pénale et honoraires
• Voorschieten
van
Dans 46 pays d’Europe
d’avocat)
Dans 46 pays d’Europe
d’avocat)
SÉRÉNITÉ
mise en relation
avec
(boetes,
Assistance juridique•geldbedrag

•borgsommen
mise en relation avec
• un avocat en
• avance de fonds
un avocat
van
••erelonen
service
(amende, caution
· Assistance technique
•advocaten)
service
d’interprétariat
· •Assistance
dépannagetechnique
technique
pénale et honoraires
d’interprétariat
• dépannage technique
Service réservation NEW!
pays d’Europe
d’avocat) • In contact brengen
• bris de glace
Service réservation NEW!
bris de glace
metavec
een advocaat
• chambre d’hôtel
• mise en relation
· Technische
bijstand
•• crevaison
chambre
d’hôtel
• crevaison
• tolkendienst
•• billet
d’avion
• un avocat des
• •pechverhelping
perte/vol/enfermement/casse
clés du
• billet d’avion
Reservatiedienst
perte/vol/enfermement/casse
des clés du
• billet de train NIEUW!
• service
• •glasbraak
véhicule
Assistance technique
billet de
de· train
véhicule
•• billet
ferry
•lekke
transfert
de charged’interprétariat
(mise en
•
band
• hotelkamer
• dépannage technique
billet de ferry
• transfert de charge (mise en
•• taxi
• verloren/gestolen/gebroken
sécurité des marchandisesof in een gesloten
• vliegtuigticket
rvice réservation
NEW!
• taxi
• bris de glace sécurité des marchandises
pendant l’intervention)
vrachtwagen
achtergelaten sleutels
• treinticket
• chambre
d’hôtel
• crevaison
pendant l’intervention)
achat et envoi
de pièces
détachées
• •overladen
(in veiligheid
van goederen
• ferry-ticket
• billet d’avion
• perte/vol/enfermement/casse
des
clés brengen
du
•• achat
et
envoi
de pièces
véhicule
et remorque
de détachées
remplacement
• train
taxi
de interventie)
• billet de
véhicule
••tijdens
véhicule
et
remorque
de
remplacement
abandon
véhicule van wisselstukken
• billet de ferry
endu
verzending
• transfert de• charge
(mise
en
•aankoop
abandon
du
véhicule
• taxi
vervangend voertuig en aanhangwagen
sécurité des• marchandises
pendant l’intervention)
• achtergelaten voertuig
• achat et envoi de pièces détachées
• véhicule et remorque de remplacement

In 46 landen van Europa

L’ÉVIDENCE
L’ÉVIDENCE POUR
POUR LES
LES POIDS
POIDS LOURDS
LOURDS
DE
+
DE DE
+ 3,5T
3,5T
IDEAAL VOOR VRACHTWAGENS
L’ÉVIDENCE
VAN POUR
+3,5T LES POIDS LOURDS
DE + 3,5T
UN
UN SERVICE
SERVICE DISPONIBLE
DISPONIBLE GRÂCE
GRÂCE À
À VOTRE
VOTRE
CARTE
CARBURANT
TotalEnergies
SANS
CARTE CARBURANT TotalEnergies SANS MÊME
MÊME
EEN
DIENST
BESCHIKBAAR DANKZIJ UW
DEVOIR
DEVOIR Y
Y SOUSCRIRE
SOUSCRIRE !!
TL’adhésion
OTALDISPONIBLE
ENààEl’assistance
RGIES TANKKAART.
poids
lourds est
Vous ne payez que
UN SERVICE
GRÂCE
À entièrement
VOTRE gratuite.
L’adhésion
l’assistance poids
lourds est
entièrement
gratuite. Vous ne payez que
les
éventuelles
interventions
dont
vous
bénéficiez.
Les
tarifs
sont
convenus et
UlesHOEFT
ZICH
ZELFSdont
NIET
TE SCHRIJVEN!
éventuelles
interventions
vous IN
bénéficiez.
Les tarifs sont convenus et
CARTE CARBURANT
TotalEnergies
contrôlés en fonction
du marché local. SANS MÊME
contrôlés
en fonction
du marché local.
aansluiting
bij de pechverhelping
voor de vrachtwagens is volledig gratis.
DEVOIRDe
Ybetaalt
SOUSCRIRE
!
U
enkel bij eventuele
interventies waarover u geniet. De tarieven worden

en poids
gecontroleerd
wat gangbaar
op de
L’adhésion vastgelegd
à l’assistance
lourds estvolgens
entièrement
gratuite. is
Vous
ne lokale
payez markt.
que
TOUS
LES
FRAIS
AVANCÉS
les éventuelles
interventions
dont
vous
bénéficiez.
Les
tarifs
sont
convenus
et
TOUS LES FRAIS AVANCÉS
contrôlés en fonction
du marché
local. à une assistance technique efficace en cas de panne, au
Vos chauffeurs
accèdent
Vos chauffeurs accèdent à une assistance technique efficace en cas de panne, au
service
de
paiement
des amendes et
à une assistance juridique en cas de litige.
ALLE
VOORGESCHOTEN
service KOSTEN
de paiement WORDEN
des amendes et
à une assistance juridique en cas de litige.
L’assistance TotalEnergies, c’est aussi un service de réservation exclusif pour
L’assistance
TotalEnergies,
c’est
aussi un service
de réservation
exclusif
Uw
chauffeurs
krijgen
toegang
tot
efficiënte
pechverhelping,
tot onze
dienstpour
voor
réserver
une chambre
d’hôtel, un billet de train,
… en cas d’immobilisation
du
TOUS LES
FRAIS
AVANCÉS
réserver
une
chambre
de train,
… en cas
d’immobilisation
du
het
betalen
voor
boetes d’hôtel,
en voor un
eenbillet
juridische
bijstand
bij geschillen.
De Truck
véhicules.
Assistance
biedt
ookassistance
een exclusieve
reservatiedienst
voorde
hotelkamer,
véhicules.
Vos chauffeurs
accèdent
à une
technique
efficace
en cas
panne,
au treinticket,...
TotalEnergies
vous permet
vos
dépenses
grâce
inEnfin,
gevall’assistance
van
het
voertuig.
Met de
de maîtriser
Truck
Assistance
Enfin,
l’assistance
TotalEnergies
vous permet
de
maîtriser
voslitige.
dépenses grâce
service de paiement
desimmobilisatie
amendes
et àvan
une
assistance
juridique
enpour
cas
de
aux
plafonds
mis
en
place
(couverture
jusqu’à
1500€
un
dépannage
et 3000€
pechverhelping
houdt
u
uw
uitgaven
onder
controle
dankzij
de
ingevoerde
maxima
aux
plafonds mis
en place
(couverture
jusqu’à
1500€exclusif
pour unpour
dépannage et 3000€
L’assistance pour
TotalEnergies,
c’est
aussi un
service
de
réservation
une
amende),
au-delà,
vous
confirmez
votre
accord.
(dekking
tot
1500€
in
geval
van
pechverhelping
en
3000€
in
geval
van
boete).
une amende),
accord.
réserver une pour
chambre
d’hôtel, unau-delà,
billet devous
train,confirmez
… en casvotre
d’immobilisation
du
Daarboven is eerst uw akkoord nodig.
véhicules.
Enfin, l’assistance
TotalEnergies
vous permet :de maîtriser vos dépenses grâce
Numéros
d’assistance
Numéros
d’assistance
aux plafonds
mis en place (couverture
jusqu’à :1500€ pour un dépannage et 3000€
Bijstandsnummers:
pour une amende), au-delà, vous confirmez votre accord.

+33
+33 (0)
(0) 970
970 824
824 240
240
+33
(0)
970
824
240
Numéros d’assistance :
+33 (0) 970 824 240

+33
+33 (0)
(0) 970
970 824
824 247
247
+33 (0) 970 824 247

+33 (0) 970 824 247
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4. DIENSTEN

WAAR IS MIJN AANHANGER?

EEN OPLOSSING BEDACHT DOOR
DE TRANSPORTEURS, VOOR DE
TRANSPORTEURS

Hoe gaat u te werk?

Optimaliseer uw aanhangwagenpark...

U tekent het
contract

U ontvangt een
e-mail met uw
toegangscodes voor
het webportaal

U ontvangt de
toestellen, koppelt ze
op het webportaal en
installeert ze

U bestelt uw
toestellen op het
webportaal

Configuratie/Activatie waarschuwingen:
Diefstal
Onderhoud
Niet toegestane beweging
Ontkoppeling aanhangwagen

Begeleiding bij elke stap

Klant
Opgeslagen data
in een beveiligd
webportaal

Installatie van de toestellen in 5 minuten
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U kunt uw
aanhangwagens
in een
oogopslag
opvolgen

Lokalisatie van uw aanhangwagens
Identificatie van de actieve en inactieve aanhangwagens
Stilstand tussen 20min en 12u
Stilstand bij meer dan 12u

Via eenvoudige en efficiënte tools:

Eenvoudig en snel te installeren toestellen
Een duidelijk en intuïtief webportaal
Gepersonaliseerde en beveiligde instrumentenborden

4. DIENSTEN

TAKSEN

TotalEnergies stelt u een IT-oplossing voor die automatisch
TotalEnergies vous propose une solution
alle nodige gegevens bewerkt voor de aangifte en
TotalEnergies
vous
propose
une
informatique
qui
édite
automatiquement
vous
propose
une solution
solutiontoutes
ze inTotalEnergies
enkele seconden
afdrukt.
informatique
qui
édite
automatiquement
les
données
nécessaires
à
la
déclaration
et les
informatique qui édite automatiquement toutes
toutes
les
données
nécessaires
à
la
déclaration
imprime
en
quelques
secondes.
données
nécessaires à
la déclaration et
et les
les
Eenles
snellere
en eenvoudigere
formule.
imprime
en
quelques
secondes.
imprime en quelques secondes.
Une formule plus rapide et plus simple.
Une
Une formule
formule plus
plus rapide
rapide et
et plus
plus simple.
simple.

DE SPECIALE ACCIJNS OP DE

L’ACCISE SPÉCIALE SUR LE DIESEL
PROFESSIONELE
DIESEL
WORDT
L’ACCISE
SPÉCIALE
SUR
LE
DIESEL
L’ACCISE
SPÉCIALE
SUR
LE RESTITUÉE
DIESEL
PROFESSIONNEL
VOUS
EST
PROFESSIONNEL
VOUS
U TERUGBETAALD
PROFESSIONNEL
VOUS EST
EST RESTITUÉE
RESTITUÉE

UN SYSTÈME COMPLET DE GESTION DE
UN
COMPLET
DE
GESTION
DE
Een
totaalsysteem
voor het
van
UN SYSTÈME
SYSTÈME
COMPLET
DEbeheren
GESTION
DEde brandstof
CARBURANT
CARBURANT
CARBURANT

De logiciel
software
van hetinformatique
globaal IT-systeem
verbonden
aan uw
Le
faitmaakt
partiedeel
d’unuit
système
global relié
à votre station
privé
station.
privée.
Le logiciel
fait partie d’un système informatique global relié à votre station
Le logiciel fait partie d’un système informatique global relié à votre station
privée.
privée.

De via
de tankpas
tankbeurten,
in dedans
openbare
stations in
Les
pleins
effectuésuitgevoerde
avec une carte
de carburant
des stations
België
en in
het
buitenland,
worden
geregistreerd
en komen in
publiques
en
Belgique
et àune
l’étranger
sont
automatiquement
enregistrés
Les pleins
effectués
avec
carte automatisch
de
carburant
dans des stations
Les
pleinsdès
effectués
avec
une compte
carte depour
carburant
dans
des
aanmerking
deautomatiquement
speciale
accijns.
et
entrent
lorsde
enterugvordering
ligne
la
restitution
de stations
l’accise
publiques
envoor
Belgique
et à de
l’étrangervan
sont
enregistrés
publiques en Belgique et à l’étranger sont automatiquement enregistrés
spéciale.
et entrent dès lors en ligne de compte pour la restitution de l’accise
et entrent dès lors en ligne de compte pour la restitution de l’accise
spéciale.
spéciale.
Het systeem beheert geheel automatisch de voorraden en volgt met
stiptheid
uwse
opnames
op viagestion
personaliseerbare
Le
système
charge d’une
entièrementstatistieken.
automatique des stocks
et
suivi se
rigoureux
vosgestion
enlèvements
via desautomatique
statistiques des stocks
Led’un
système
charge de
d’une
entièrement
Le système se charge d’une gestion entièrement automatique des stocks
personnalisables.
et d’un suivi rigoureux de vos enlèvements via des statistiques
et d’un suivi rigoureux de vos enlèvements via des statistiques
personnalisables.
personnalisables.
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5. WAGENPARK

VOOR UW INTERNATIONAAL WAGENPARK (+ 32T)
1000+ TRUCKSTATIONS IN 28 LANDEN EN
POURPARTNERSTATIONS
VOTRE FLOTTE INTERNATIONALE
15 000+
(+ DE 44 T)

+ 1.000 STATIONS TRUCK DANS 28 PAYS &
Toegang tot deSTATIONS
AS 24-stations
+ 15.000
PARTENAIRES
Toegang
tot de AS
24-stations toegang
Nabij
snelwegen
en gemakkelijke
Nabij snelwegen
en gemakkelijke
Accès
aux
stations
Onberispelijke netheid en AS 24 toegang

Toegang tot alle brandstoffen
Toegang
tot alle
brandstoffen
Accès
à tous
les carburants
® , rode diesel, GNL
Diesel, AdBlue
® , rode Diesel
Diesel,Diesel,
AdBlueAdBlue,
diesel,Rouge,
GNL
GNL

Proches netheid
des autoroutes
& facile d’accès
Onberispelijke
en
beveiligingscamera’s
Propreté irréprochable et caméras de
beveiligingscamera’s
Diesel Master
sécuritéslaves
Diesel Master slaves
Master
slaves
PompenDiesel
met hoog
debiet
(130L/min)
Pompen
met hoog
(130L/min)
Pompes
hautdebiet
débit
Voorbehouden
pistes
voor(130L/min)
vrachtwagens
Voorbehouden
pistes voor
Pistes réservées
aux vrachtwagens
PL
Snelle betaalterminals
de paiement rapides
Snelle Terminaux
betaalterminals

espace client

Gemakkelijke raadpleging van uw

Gemakkelijke
van uw
Consultation
facile raadpleging
de vos
transacties
endownloaden
downloaden
van
transactions
et téléchargement
des
transacties
en
van
dede
facturen
factures
facturen

Cardcontrol
controlenencard
cardalert
alert
tools:
Card
tools:

Consultez l’état du réseau
en temps réel sur l’espace
client
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Bestel en beheer uw tankpassen vanuit uw
Bestel
en beheer uw tankpassen vanuit uw
klantenzone
klantenzone
Commandez
et gérez vos cartes sur votre
Choix de la carte et du mot de passe

Bestel
en beheer
uw uwet gérez vos
Commandez
Bestel
en beheer
tankpassen
vanuit
cartes
suruw
votre
tankpassen
vanuit
uw espace
client
klantenzone
klantenzone

Possibilité d’assigner une carte à un camion si le chauffeur est

Récupération des accises + TVA
Taux de commission compétitifs

Keuze uit de pas en wachtwoord
Keuze uit de pas en wachtwoord

Chippas voor een maximale
Chippas voor een maximale
à puce pour une sécurité
veiligheidCarte
(antifraude)
veiligheid
(antifraude)
maximale
(anti-fraudes)

Mogelijkheid
omtoujours
een
tankpas
te deux
wijzen
aan
een
vrachtwagen
indien
le même
cartes
pour
un camion si
deux
Mogelijkheid
om een
tankpas
toe toe
te ou
wijzen
aan
een
vrachtwagen
indien
chauffeurs
seof
partagent
un
camion
de chauffeur
steeds
dezelfde
istwee
of twee
passen
vrachtwagen
indien
de chauffeur
steeds
dezelfde
is
passen
perper
vrachtwagen
indien
chauffeurs
vrachtwagen
delen.
tweetwee
chauffeurs
eeneen
vrachtwagen
delen.

Terugvordering van de accijnzen + BTW
Terugvordering
van de
accijnzen + BTW
Concurrentiële
commissielonen
Concurrentiële commissielonen

Des équipes

multilingues
pour
Meertalige
teams
om
Meertalige
teams
om
répondre à vos
opuw
uw
vragente
te
op
vragen
questions
antwoorden
antwoorden

Outils card control & card alert :
gepersonaliseerde
waarschuwingen
gepersonaliseerde
waarschuwingen
bij bij
personnalisation
d’alertes
à la
verbruik(bijv.
(bijv.
verbruik
consommation
(ex maximum
: maximum
plafond maximum
de consommation)
+ contrôles
verbruiksdrempel)
controles
(beperking
verbruiksdrempel)
+ +controles
(beperking
(limitation
et interdictions
de op
stations
enverbod
verbod
vanstations
stations
op
aanvraag)
en
van
aanvraag)
à la demande)

5. WAGENPARK

VOOR UW WAGENPARK (– 44 T) DE
NIEUWE TOTALENERGIES-KAART GAAT
NOG VERDER + MEER DAN 530 STATIONS IN BELGIË

TotalEnergies-medewerkers
in Brussel

TotalEnergies card stop : 02 288 94 00
TotalEnergies Belgium - Cards service : 02 288 99 72

Q-PARK en
Indigo parkings

Toegang tot 46 Wash in
België
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5. WAGENPARK

MET OLYMPUS STAAT NIETS UW
MOBILITEIT NOG IN DE WEG

Persoonlijke
Toegang tot
aanpak
verschillende mobiliteitsPersoonlijke
Toegang
tot openbaar
oplossingen:
Persoonlijke
Toegang
tot mobiliteitsaanpak
verschillende
vervoer,
parking,
Persoonlijke
Toegang
tot
aanpak
verschillende
mobiliteitsoplossingen:
openbaar
carpooling,
enz.
aanpak
verschillende
mobiliteitsoplossingen:
openbaar
vervoer, parking,
oplossingen:
openbaar
vervoer,
parking,
carpooling, enz.
vervoer,
parking,
Snelle reservatie
carpooling,
enz. via
carpooling,
enz.
uw favorieten
Snelle reservatie via
Snelle
reservatie via
uw favorieten
Snelle
reservatie via
uw
favorieten
Bedrijfsinformatie
uw en
favorieten
link naar uw
Bedrijfsinformatie
persoonlijke
Bedrijfsinformatie
en
link naar uw
webruimte
Bedrijfsinformatie
en
link naar op
uw
persoonlijke
TotalEnergies
en
link naarop
uw
persoonlijke
webruimte
Card
Online
persoonlijke
Chatfunctie om met onze
webruimte
op Uw digitale
TotalEnergies
webruimte
teams te communiceren
TotalEnergies
Card Onlineop vervoersbewijzen
Chatfunctie om met onze
Uw digitale
TotalEnergies
Card
Online
Chatfunctie
om met onze
teams te communiceren
digitale
vervoersbewijzen
Card Online Uw
Chatfunctie
om met onze
teams
te communiceren
Uw digitale Opvolging van
vervoersbewijzen
teams te communiceren
vervoersbewijzen
uw mobiliteitsbudget
Opvolging
van
en overzicht
Opvolging
vanvan alle
uw mobiliteitsbudget
details
van
uw
Opvolging
van
uw
en mobiliteitsbudget
overzicht
van alle
verbruik
uw
mobiliteitsbudget
en
overzicht
van alle
details van uw
en
overzicht
details
van uwvan alle
verbruik
details van uw
verbruik
verbruik
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Het Olympus-platform is een mobiliteitsplatform in België.
Leveranciers
van vervoersoplossingen
(openbaar
Het
Olympus-platform
is een mobiliteitsplatform
in vervoer,
België.
Het
Olympus-platform
is een
mobiliteitsplatform
inde
België.
parking,...)
hun
diensten
kunnen
aanbieden
aan
gebruikers.
Leveranciers
van
vervoersoplossingen
(openbaar
vervoer,
Het Olympus-platform
is een mobiliteitsplatform
invervoer,
België.
Leveranciers
vandiensten
vervoersoplossingen
(openbaar
parking,...)
hun
kunnen
aanbieden
aan
de
gebruikers.
Leveranciers
vervoersoplossingen
(openbaar
parking,...)
hunvan
diensten
kunnen aanbieden
aan devervoer,
gebruikers.
parking,...)
hunopdiensten
kunnen aanbieden
aanover
de gebruikers.
Enkele
klikjes
uw smartphone
en u beschikt
alle
mogelijkheden
voor
betere mobiliteit.
Dit is echt
as a
Enkele klikjes op
uween
smartphone
en u beschikt
over“mobility
alle
Enkele
klikjes
opinuw
smartphone
en u beschikt over alle
service”,
uniek
zijn
genre
in
België.
mogelijkheden
voor
een
betere
mobiliteit.
Dit
is
echt
“mobility
as a
Enkele klikjes op uw smartphone en u beschikt over alle
mogelijkheden
voor
een
betere
mobiliteit.
Dit is echt “mobility as a
service”,
uniek
in
zijn
genre
in
België.
Het
Olympus-platform
biedt
oplossingen
langs
mogelijkheden
voor
betere
mobiliteit.
Dit isvoor
echtparkeren
“mobility as
a de
service”,
uniek in
zijneen
genre
inook
België.
service”,
uniek
zijn genre
in
België.
openbare
weg,in
carpooling,
professionele
busvervoer,
Het
Olympus-platform
biedtfietsdelen,
ook
oplossingen
voor parkeren
langsen
de
Het
Olympus-platform
biedt ook oplossingen voor parkeren langs de
nog
veel
meer.
openbare
weg, carpooling,
professionele
busvervoer,
Het
Olympus-platform
biedtfietsdelen,
ook oplossingen
voor parkeren
langsen
de
openbare weg, carpooling, fietsdelen, professionele busvervoer, en
nog
veel meer.
openbare
weg, carpooling, fietsdelen, professionele busvervoer, en
nog veel meer.
nog veel
meer.
Een
enkele
factuur voor uw mobiliteit?
Een
enkele
factuur
voor uw
mobiliteit?
Dat enkele
is mogelijk
dankzij
Een
factuur
voorde
uwTotalEnergies
mobiliteit? “all-in-one”-facturatie.
Een
factuur
voordeuw
mobiliteit? “all-in-one”-facturatie.
Dat isenkele
mogelijk
dankzij
TotalEnergies
Dat is mogelijk dankzij de TotalEnergies “all-in-one”-facturatie.
Dat is mogelijk dankzij de TotalEnergies “all-in-one”-facturatie.

5. WAGENPARK

EASYCHARGING
EasyCHARGING

UNE
OFFRE
COMPLÈTE VOOR
DE
EEN
TOTAALAANBOD
SOLUTION
DE RECHARGE
DE OPLAADOPLOSSING
OPSUR
HETLE
WERK
LIEU DE TRAVAIL
TotalEnergies se charge de l’installation complète, de l’opération et de la
TotalEnergies zorgt voor de volledige installatie, de bediening en het onderhoud
de vos bornes de recharge.
vanmaintenance
uw laadstations.
Différents
services
sont disponibles
tels zoals
que latoezicht
supervision
Er zijn verschillende diensten
beschikbaar,
op dedes bornes, la
gestion
facilitée
de
l’accès
à
la
recharge
(payante
ou
non)
la dan
gestion
laadstations, eenvoudig beheer van de toegang tot het opladenet(al
niet
optimisée
de geoptimaliseerd
l’énergie.
betaald)
en een
energiebeheer. Levering van groene
Fourniture
d’électricité
verte prijs
à prix compétitif.
energie
aan een
concurrentiële

THUIS
À DOMICILE
Installation
borne connectée
à domicile
chez vos collaborateurs
Installatie
van d’une
een aangesloten
terminal
bij uw medewerkers
thuis met
avec remboursement
automatique
du coût d’électricité.
automatische
terugbetaling
van de elektriciteitskosten.
Fourniture
verte
à prix
compétitif prijzen
Levering
van d’électricité
groene stroom
tegen
concurrerende

ONDERWEG
SUR LA ROUTE

THUIS
A DOMICILE

ONDERWEG
SUR
LA ROUTE

OP
HET
SUR
LE WERK
LIEU
DE TRAVAIL

carte TotalEnergies
vous
donne accès
auruim
plusoplaadnetwerk
vaste réseau de
DeLa
TotalEnergies-kaart
geeft
u toegang
tot een
in Europa,
recharge
en
Europe
qui
compte
plus
de
100.000
points
recharge
dans
die meer dan 100 000 oplaadpunten omvat in 25 Europese de
landen,
waarvan
25 pays
européens
dont plus
de 5.000
bornes en Belgique,
y compris
4 000
oplaadpalen
in België,
inclusief
snelwegstations,
openbare
parkings,...
dans de
les bi-brandstofchip
stations autoroutières,
parkingsdepublics,…Grâce
à sa puce
biDankzij
vereenvoudigt
TotalEnergies-kaart
het beheer
carburant,
la
carte
TotalEnergies
simplifie
la
gestion
des
flottes
mixtes
van een gemengd wagenpark (benzine, diesel, elektriciteit, hybride, CNG) door
hybride,
CNG) en centralisant
la facturation
de(essence,
facturatie diesel,
van de électrique,
verschillende
energieverbruiken
te centraliseren.
U kunt
des différentes
énergies
consommées.
Vous pouvez
également
eveneens
alle voordelen
van
de TotalEnergies-kaart
(brandstof,
tol, combiner
parkings,
tous lessmeermiddelen,
avantages de laboetieks,...)
carte TotalEnergies
(carburant,
péages, parkings,
carwash,
combineren
met de elektriciteitsoplading.
lavage, lubrifiant, boutique …) avec la recharge électrique.
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passe par des solutions
énergétiques innovantes

6. GEBOUWEN

et accessibles au plus

POWER IN THE BOX grand nombre.
HEATING IN THE BOX

%
« Réduction denspludes CdeO82 »0
des émissio

« Heating and Power in the Box » is een verwarmingssysteem op basis van
biomassa of een warmtekrachtkoppeling aangedreven door pellets. Dit
systeem bestaat uit een mobiele container die naast uw infrastructuur geplaatst wordt en die toelaat om warmte en elektriciteit te produceren. De
geproduceerde warmte wordt vervolgens verdeeld via een netwerk verbonden
aan het bestaande warmtesysteem. De productie van elektriciteit is eveneens
verbonden aan het bestaande netwerk. Het systeem wordt geplaatst zonder
SYSTÈME
DE COGÉNÉRATION
BIOMASSE «POWER
IN THE BOX» moeten
dat uw
huidige installaties
gedemonteerd
DE TOTAL worden.
«
» {

SYSTÈME DE
SYSTÈME
DECHAUFFERIE
CHAUFFERIE BIOMASSE
BIOMASSE «HEATING
HEATINGININTHE
THEBOX
BOX » DE TOTAL

WARMTEKRACHTKOPPELING
OP BIOMASSA VERWARMINGSSYSTEEM OP BIOMASSA
eersteverwarmingsverwarmings- en
en warmtekrachtkoppelingssystemen
warmtekrachtkoppelingssystemen
InIn
nn
oovveererenndd: :eerste
voormeerdere
meerderegebouwen,
gebouwen, die
die verschillende
verschillende energieën
voor
energieëncombineren.
combineren.
co
depellets
pellets zijn
zijn niet
niet rechtstreeks
rechtstreeks verbonden
EE
co
nnoommisiscchh: :de
verbondenaan
aande
deolieprijzen
olieprijzen
enhet
hetisismogelijk
mogelijkom
om één
één of
of meerdere
meerdere warmtebronnen
en
warmtebronnente
tekiezen.
kiezen.
gebruikvan
vanpellets
pellets die
die een
een natuurlijke
natuurlijke en
MM
iliielieuu: :gebruik
en lokale
lokaleenergie
energieproduceren
produceren
meteen
eendirecte
directevoorziening.
voorziening. De
De verwerking
verwerking van
met
van de
de rook
rookvermijdt
vermijdtde
de
uitstoot van kleine stofdeeltjes.
uitstoot van kleine stofdeeltjes.
Mobiel: eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten op bestaande systemen.
Mobiel: eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten op bestaande systemen.

COMPRESSION
COMPRESSION
Samenpersing
van
SCIURE
DEDE
LALA
SCIURE
het
houtzaagsel
BOIS
(DÉCHETS)
DE DE
BOIS
(DÉCHETS)
Samenpersing
van

(afval)
het houtzaagsel
(afval)

PELLETS
DE BOIS
PELLETS
Houtpellets
DE
BOIS
EN VRAC
in EN
bulk
VRAC
Houtpellets

in bulk

Vermindering met ruim 80%

RÉDUCTION
PLUSDE
DE80%
RÉDUCTION
DEDEPLUS
van
de CO2-uitstoot
80%
DU
BILAN
DES
ÉMISSIONS
DECO
CO22
DU
BILAN
DES
ÉMISSIONS
DE
Vermindering
met
ruim 80%

van de CO2-uitstoot

HÔPITAUX

HÔPITAUX

Warm
CIRCUIT
CIRCUIT
Warmwater
D’EAU
D’EAU
watercircuit

Ziekenhuizen

CHAUDE
CHAUDE

Ziekenhuizen

circuit

ÉCOLES
ÉÉCOLES

20T
Heating in the Box

« HEATING IN
»
‘HEATING
IN THE
THEBOX
BOX’
Power
in the
Box
& ‘POWER
IN Box
THE
BOX’
CONTAINER
Heating
in the
CONTAINER

Power in the Box

Voorraadsilo

Voorraadsilo
Info : www.services.totalenergies.be
voor pellets
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Buffertank
Verwarmingsketel Cycloon:
CHAUDIÈRE
CYCLONE: : van
BALLON
TAMPON
CYCLONE
en/of
warm
water
verwerking
BALLON
TAMPON
TRAITEMENT
D’EAU
CHAUDE
TRAITEMENT
CHAUDIÈRE
ET/OU
warmtekrachtde rook Buffertank
D’EAU CHAUDE
Cycloon:
Verwarmingsketel
DESFUMÉES
FUMÉES
DES
COGÉNÉRATEUR
en/ofkoppeling
warm water
verwerking van
warmtekrachtde rook
koppeling

SILOSILO
DE STOCKAGE
DE
STOCKAGE
voor
pellets
DES PELLETS
EN VRACS
DES PELLETS
EN VRAC

Warm
CIRCUIT
CIRCUIT
water
D’EAU
D’EAU
WarmCHAUDE
CHAUDE
circuit
water
circuit

Scholen
STATIONS
Scholen
STATIONS
AUTOROUTIÈRES
AUTOROUTIÈRES

Tankstations

Tankstations

Aanvullend en volledig: biomassa (kan eveneens gecombineerd worden
Amet
anvuhernieuwbare
llend en volleenergiebronnen
dig: biomassa (kan
gecombineerd
(zoneveneens
en wind). Betrouwbaar
enworden
optimaal
met
hernieuwbare
energiebronnen
(zon en
Betrouwbaar
en optimaal
voor
het verwarmen:
de container levert
eenwind).
betrouwbaar
en optimaal
voor
het verwarmen:
de container
levert een
optimaal
vermogen
tot 2 Megawatt.
In combinatie
met betrouwbaar
een oplossingen
voor
het
vermogen
totvan
2 Megawatt.
Inproduceert
combinatiehet
met
een70oplossing
voor het
produceren
elektriciteit,
9 tot
kW elektriciteit
en tot
produceren
van elektriciteit, produceert het 9 tot 70 kW elektriciteit en tot
150 kW warmte.
150 kW warmte.
Financieringsoplossingen: combineerbaar met een leasingsysteem.
Financieringsoplossingen: combineerbaar met een leasingsysteem.

6. GEBOUWEN

GAS, ELEKTRICITEIT
EN MAZOUT

DES FORMULES TARIFAIRES SELO
TARIFAIRE
FORMULES
VOLGENS
VOTRE
PROFIL
DE CONSOMMATION
UW VERBRUIKSPROFIEL

De nombreux facteurs influencent votre consommation d’énergie : type

Prix
Gegarandeerde
concurrentiële
compétitif
prijs
garanti

Expertise
Expertise
à votre
service
tot uw dienst

d’activité,
superficiebeïnvloeden
des installations,
de collaborateurs,
Heel
wat factoren
uw nombre
energieverbruik:
type aléas
climatiques,
habitudes van
d’utilisation,
performance
énergétique
des
activiteit,
oppervlakte
de installaties,
aantal
medewerkers,
bâtiments…
klimatologische omstandigheden, gebruiksgewoonten,
energetische prestaties van de gebouwen...

Autant de paramètres que prennent en compte nos experts pour vous
aider à identifier la meilleure offre énergétique pour votre société.

Al deze parameters worden door onze experts in overweging
genomen
om u te helpen
het beste
energieaanbod
voor
Que vos dépenses
énergétiques
représentent
une faible part
deuw
vos coûts
onderneming
te helpen
de fonctionnement
ou au identificeren.
contraire une part importante de votre budget

global, une stratégie de réduction de la facture de gaz, électricité ou gasoil

de verminderingsstrategie
chauffage peut directementvan
augmenter
la rentabilité
Een
de gas-,
mazout- de
envotre
entreprise !
electriceitsfactuur
kan het rendement van uw onderneming
onmiddellijk doen stijgen, of uw energieuitgaven een klein
En van
tant que
nos experts
ont pour of
mission
de vous conseiller
deel
uw spécialistes,
verwerkingskosten
omvatten
een belangrijk
sur les différentes solutions B2B.
deel van uw globaal budget vormen.

Groene
Energie
energie
verte

SnelleService
en efficiënte
klantendienst
client rapide

Onze gespecialiseerde experts hebben als doel u advies te
geven betreffende de verschillende B2B-oplossingen.

et efficace
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6. GEBOUWEN

EasyMONITORING

EasyMONITORING
est la solution idéale pour les
EasyMONITORING is de ideale oplossing voor de
entreprises
deensuivre
leurs
ondernemingendésireuses
die hun verbruik
energiebudget
(gas
–
elektriciteit
mazout
water
(binnenkort))
consommations et budget d’énergie wensen
(gazop te volgen.
électricité-mazout et eau (très prochainement))
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GÉRER AU MIEUX L’ENSEMB

VEREENVOUDIG HET BEHEER VAN
DES CONSOMMATIONS DE V
UW ENERGIEVERBRUIK VOOR UW
BATIMENTS
GEBOUWEN

L’outil EasyMONITORING présente l’ensemble des consommatio
différents
bâtiments geeft
géréseen
et permet
de comparer
De EasyMONITORING-tool
overzicht
van uw les performance
bâtiments
ou
groupes
de
bâtiments
entre
eux
desen
indicateur
energieverbruik voor de verschillende gebouwen in
uwselon
beheer
laat
vous
définissez
librement
en
fonction
de
votre
activité,
du
type de
toe de prestaties van uw gebouwen te vergelijken volgens
ou de
quels critères
quivan
vous
propre.
indicatoren
dien’importe
u vrij definieert
in functie
uwsont
activiteit,
type
gebouw of eender welke andere criteria die voor van belang zijn.
En plus de vos consommations, EasyMONITORING vous permet
locales, quelle
que
source : sol
Naast uwvisualiser
verbruik,vos
laatproductions
EasyMONITORING
ook toe
omsoit
uwleur
lokale
cogénération,
energieproductie
weer éolien…
te geven, ongeacht de energiebron: zon,
warmtekrachtkoppeling, wind…
L’outil de gestion d’énergie se connecte à n’importe quel hard
sans
nécessité de placement
de compteurs
supplémentaires,
Het energiebeheersysteem
is eenvoudig
te koppelen
aan eender en s
sur le hardware déjà présent dans votre société.
welke hardware... zonder dat er bijkomende meters geïnstalleerd
Il ne nécessite aucune formation préalable et est conçu pour êt
moeten worden,
door zich te baseren op de reeds aanwezige
de façon très intuItitive.
hardware in uw onderneming.
Geen enkele voorafgaande opleiding is nodig en het is zodanig
ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken is.

7. CONTACTS
1. BRANDSTOFFEN
EXCELLIUM ������������������������������������������ info@proxifuel.be / 0800 76 000
Aardgas voor voertuigen���������������� mobility.belgium@totalenergies.com

4. DIENSTEN
Tolbetaling: PASSango ���������������� mobility.belgium@totalenergies.com
Truck Assistance ������������������� salesoffice-be@as24.com / 02 274 27 88
Waar Is Mijn Aanhanger? ������ salesoffice-be@as24.com / 02 274 27 88
Taksen ����������������������������������� salesoffice-be@as24.com / 02 274 27 88

2. DUURZAME BRANDSTOFFEN
Waterstof ��������������������������������������� mobility.belgium@totalenergies.com
HVO 100 ����������������������������������������������� info@proxifuel.be / 0800 76 000
Elektrificatie�����������������������sales-ev-charge-belgium@totalenergies.com
EasySun ���������������������������������� sales@totalenergies.com / 02 486 21 21
Injectie ������������������������������������� sales@totalenergies.com / 02 486 21 21

3. ONDERHOUD
Onderhoud�������techniclubricants.belgium@totalenergies.com / 02 288 98 13

5. WAGENPARK
AdBl

ue

®

Fleet���������������������������������������������� mobility.belgium@totalenergies.com
AS 24�������������������������������������� salesoffice-be@as24.com / 02 274 27 88
Olympus���������������������������������������� mobility.belgium@totalenergies.com
EasyCharging������������������� sales-ev-charge-belgium@totalenergies.com

6. GEBOUWEN
Gas & Electriciteit��������������������� sales@totalenergies.com / 02 486 21 21
Mazout�������������������������������������������������� info@proxifuel.be / 0800 76 000
EasyMONITORING������������������� sales@totalenergies.com / 02 486 21 21
POWER/HEATING in the box��� sales@totalenergies.com / 02 486 21 21
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services.totalenergies.be

Een betaalbare energie leveren aan een steeds toenemende bevolking, rekening houdend met de klimatologische
uitdagingen en aan de nieuwe verwachtingen van onze klanten beantwoorden. Dit is het engagement van Total,
als prominente energiespeler.
Het is in deze context dat we onze activiteiten verder wensen te ontwikkelen. Met een aanwezigheid in meer dan
130 landen, zijn we een wereldwijde en globale energiegroep, één van de eerste internationale olie- en gasondernemingen, en belangrijke speler in koolstofarme energieën. We exploiteren, produceren, verwerken, commercialiseren en leveren energie onder verschillende vormen tot bij de finale klant.

TotalEnergies Marketing & Services
Maatschappelijke zetel: TOTAL Belgium
Handelsstraat 93
1040 Brussel

Booklet multi-energies : 30 juin 2021 10:13

Onze 98.000 medewerkers zetten zich in voor een betere, veiligere, properdere, efficiëntere, meer innovatieve en
meer toegankelijke energie voor iedereen. Wij zetten alles in opdat onze activiteiten een positieve impact hebben
op economisch, sociaal en milieu-niveau.
Onze ambitie? De referentie zijn op vlak van verantwoorde energie.

