Wegtransport

NIEUWE SUBSIDIE
voor ecologisch
& veilig transport

Wil je investeren in ecologisch en veilig wegtransport? Beschik je over minsten 1 voertuig van
meer dan 3.5 ton? Dan kan je onderneming ook voor All-Connects oplossingen in Vlaanderen
een subsidie krijgen.

All-Connects oplossingen die volgens
de vermelde richtlijnen in aanmerking
komen voor deze subsidie *

Wie komt in aanmerking?
•
•

•

•
•
•

Je onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.
Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm zoals bepaald in het besluit van de
Vlaamse Regering: het betreft o.m. eenmanszaken, nv’s, bvba’s, … Vzw’s, tijdelijke
verenigingen, landbouw-, tijdelijke en stille handelsvennootschappen zijn uitgesloten.
Je onderneming staat niet onder de dominerende invloed van een administratieve overheid.
Er is een vermoeden van dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de
stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een
administratieve overheid zijn.
Je onderneming is geen onderneming in moeilijkheden volgens de Europese regels
Je onderneming voldoet aan de de minimis steunverordening.
Je onderneming, als eigenaar of leasingnemer (contractduur min. 36 maanden), beschikt
over ten minste één voertuig van meer dan 3,5 ton dat ingeschreven is in België. Onder
voertuigen wordt verstaan alle motorvoertuigen of samenstellen van voertuigen, bedoeld
of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen, waarvan het
maximale toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
360°
track & trace

camera
assistentie

eco
drive

fleet
management

trailer tracking
& cargo security

tachograaf
monitoring

Uitgaven die in aanmerking komen
•
•
•
•
•
•
•

voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast
ter bevordering van de efficiëntie
voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
voor maatregelen ter vermijding van diefstal
Onder uitgaven wordt verstaan aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende
diensten en goederen.
All-Connects oplossingen die volgens

IN DE
PRAKTIJK

De steun bedraagt maximaal € 100.000
per onderneming voor uitgaven verricht
in de drie kalenderjaren 2017, 2018 of
2019. Het steunpercentage is maximaal
80% van de in aanmerking komende
uitgaven. De steun is beperkt tot een
maximum van € 3.000 per voertuig.
De steun van deze steunmaatregel kan
niet gecumuleerd worden met andere
steun, ongeacht de vorm en het doel
van de steun voor dezelfde uitgaven.
Meer informatie vind je op de website
van het Vlaams Agentschap Innoveren
en Ondernemen | www.vlaio.be
VRAAG NU JE GRATIS OFFERTE
VOOR EEN GESUBSIDIEERDE
ALL-CONNECTS OPLOSSING

geofence

alcoholslot

* afhankelijk van uiteindelijke
goedkeuring subsidieaanvraag

HELP@all-connects.be
03 289 55 35
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360° CAMERA

TRACK & TRACE
MET TACHO
DOWNLOAD

TRACK & TRACE
MET TACHO
DOWNLOAD ÉN
360° CAMERA

tachograaf
monitoring

Hoeveel subsidie krijg je voor
deze All-Connects oplossing?

Hoeveel subsidie krijg je voor
deze All-Connects oplossing?

vaste cabine met 7 inch monitor *
aankoop
€ 1.595,00
bedrag subsidie 80%
- € 1.276,00
kost voor eigen rekening
€ 319,00
De installatiekost bedraagt
€ 700,00

omschrijving functionaliteiten
•
automatische download van de
tachograafgegevens vanop afstand
•
alarmen bij afwijking route
via geofence
•
track & trace | fleet management

trekker & oplegger met 7 inch monitor *
aankoop hardware
€ 1.781,75
bedrag subsidie 80%
- € 1.425,40
kost voor eigen rekening
€ 356,35
vaste kosten | niet gesubsidieerd
installatie
€ 700

aankoop hardware
bedrag subsidie 80%
kost voor eigen rekening

€ 699,00
- € 559.20
€ 189,80

track
& trace

fleet
management

TRACK & TRACE
MET ANALYSE
RIJGEDRAG

geofence

BEURS
ACTIE

Indien u voor 30 juni 2018 een
combinatiepakket bestelt van
360° camera + track & trace
met tacho download, dan krijgt
u een gratis upgrade

vaste kosten | niet gesubsidieerd
installatie
€ 50,00
licentie (jaarlijks)
€ 150,00

Hoeveel subsidie krijg je voor
deze All-Connects oplossing?
omschrijving functionaliteiten
•
automatische registratie van
ongewenst rijgedrag zoals bruuske
manoeuvres, gevaarlijke stuuracties,
overdreven snelheid, ...
•
track & trace | fleet management
aankoop hardware
bedrag subsidie 80%
kost voor eigen rekening

€ 469,00
- € 375.20
€ 143,80

vaste kosten | niet gesubsidieerd
installatie
€ 50,00
licentie (jaarlijks)
€ 210,00

* een 10 inch scherm is ook mogelijk
> lees hiernaast over onze speciale actie!
vermelde prijzen zijn exclusief BTW
eventuele verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen

een 10 inch monitor
ter waarde van
€ 300,00
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