
Rĳden op aardgas (CNG)?
Voordeliger én schoner! 



Perfecte mobiliteit mét respect voor het milieu? Daarvoor ĳvert PitPoint clean fuels. Door 
rĳden op Aardgas (CNG) mogelĳk te maken voor bedrĳven, overheden én particulieren. 
Zo rĳdt u evenveel maar goedkoper en het is zachter voor het milieu. 

Aardgas: absolute prĳswinnaar 
Tankt u voor 15 euro aardgas? Dan rĳdt u daar 400 kilometer mee – of van Brussel naar 
Frankfurt! Dat evenaart geen enkele andere brandstof. Zo bleek ook uit de test rond 
brandstofprĳzen die het Eén-programma Voor hetzelfde geld samen met het VITO* 
uitvoerde. 

Conclusie: aardgas komt als winnaar uit de bus. Het is dé brandstof voor prĳsbewuste 
chauffeurs. Buiten de stad is het zelfs goedkoper dan elektriciteit. 

Pitstop? Bĳ PitPoint! 
Ook bĳ u in de buurt heeft PitPoint een filiaal: Brandstoffen Maes in Rumst. U tankt er de klok 
rond aardgas! En in 2016 krĳgt de provincie Antwerpen nog 5 extra PitPoint-filialen. Zo 
bouwen wĳ mee aan het Vlaamse netwerk – bovenop de 40 bestaande aardgastankstations. 

Download gratis de CNG Net-app voor een overzicht van alle aardgaslocaties in België, 
Nederland, Luxemburg en Frankrĳk. 

Nu uitzonderlĳke voordelen 
De Vlaamse regering maakt rĳden op aardgas nog goedkoper: met een vrĳstelling op de 

belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlĳkse verkeersbelasting tot eind 2020.
Uw voordeel kan oplopen tot 2000 euro! Bovendien biedt de aardgasfederatie 
ngva.be tĳdelĳk een korting van 1000 euro bĳ aankoop van een aardgaswagen. 

Ontdek meer op de ngva.be-stand op het Autosalon – van 14 tot en
met 24 januari 2016

PitPoint loodst prospects naar uw showroom 
Pitpoint start een off- en onlinecompagne rond aardgaswagens bĳ

het PitPoint tankstation van Brandstoffen Maes in Rumst. 
Op www.pitpoint.be wĳzen we lokale ondernemers en 
particulieren op de voordelen van aardgas en sturen de 
mensen door naar uw showroom. Zo profiteert u als dealer 
volop mee. 

Wagen op
aardgas?
Super! Want: 

PitPoint staat paraat 
Vragen over aardgas of tankstations,
fiscale en ecologische voordelen, …?
Ga snel naar www.pitpoint.be. 

Of contacteer Geert Degroote
Country Manager Belgium: 
• 0475 55 20 37 
• geert.degroote@pitpoint.be 
Uw aardgastankstation in Rumst: 
Brandstoffen Maes, Antwerpsesteenweg 39a 
 

Rĳ voordeliger én schoner 
met aardgas van PitPoint!

Schoner
Geen fijnstof 

Voordeliger
20% tot 30% goedkoper

Meer kilometers
Hybride-technologie

Meer comfort
Rĳdt stiller

Milieuvriendelĳk
-20% CO2 
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 Snelweg zonder file (50km)

 Stadsverkeer (17km)

 Snelweg ochtendspits (50km)
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*Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek; Europese onafhankelĳk
onderzoeksorganisatie voor cleantec en duurzame ontwikkeling.


