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DE HAPPYFUEL-KAART VAN TOTAL,

EEN PRAKTISCH EN FUNCTIONEEL CADEAU

Nutteloze relatiegeschenken, onze kasten puilen er van uit. Een blauwe parkeerkaart,
een metertje voor de bandendruk, een sleutelhanger, een balpen met een blocnote, ...
ze worden met de beste bedoeling gegeven maar missen vaak compleet hun doel.
Een relatiegeschenk geef je meestal om een bestaande klant, een verdeler of een personeelslid te
bedanken of om je bedrijf in de kijker te zetten bij een potentiële klant. Belangrijk genoeg dus om even na
te denken over wat je geeft.
Onze tip: schenk een praktisch en functioneel cadeau, bijvoorbeeld de HappyFuel-kaart. Dat is de prepaidcadeaukaart van Total. Je zet er het bedrag op dat je zelf wenst. Je kan de kaart zelfs personaliseren met
een persoonlijke boodschap en een afbeelding. De HappyFuel-kaart wordt aanvaard in alle Belgische
Total-tankstations. Ze is, naargelang het bedrag, 1 tot 2 jaar geldig voor alle soorten brandstoffen.
Wedden dat dit relatiegeschenk niet in de schuif met prullaria verdwijnt? Integendeel, diegene aan wie je
de kaart geeft zal ze zorgvuldig bewaren. Iedere keer wanneer er mee wordt getankt zal hij of zij aan jou
denken.
Ook voor jou, als gulle gever, biedt de HappyFuel-kaart alleen maar voordelen. Al vanaf 400 euro kan je de
prepaid-kaarten bestellen, ongeacht het aantal. Uiteraard zijn ze ﬁscaal aftrekbaar. De standaardbedragen
die je op de kaart kan zetten zijn 15, 25, 50, 100, 200 en 500 euro, maar het is ook perfect mogelijk om
voor andere bedragen te kiezen.
Het allerleukste aan de kaart is dat ze personaliseerbaar is. Jouw cadeau krijgt een extra dimensie als je er
een leuke persoonlijke toets aan geeft. De persoonlijke boodschap van 27 karakters wordt volledig gratis
op de kaart geplaatst.
Wil jij ook eens een praktisch en functioneel cadeau geven? Bestel je HappyFuel-kaarten per e-mail of
telefonisch op 02-288 99 29.

DE DASHCAM, EEN TROUWE METGEZEL OP AL JE
VERPLAATSINGEN

Veel auto’s hebben tegenwoordig al een ingebouwde dashcam. Op Youtube zie je dan
ook steeds meer video's opduiken van gevaarlijke verkeerssituaties. Roekeloze
chauffeurs worden op sociale media publiekelijk aan de schandpaal genageld dankzij
beelden van daschcams. Maar hoe zit het nu precies met die dashcams? Zijn ze
nuttig wanneer je een ongeval hebt en houden de verzekeringsmaatschappijen
rekening met de beelden?
Een dashcam registreert alles wat er gebeurt in de omgeving van je wagen. De kleine digitale camera staat
meestal bovenaan in het midden van de voorruit. De beelden worden opgeslagen of verzonden naar een
cloud. Die beelden kunnen helpen om de oorzaken van een ongeluk te begrijpen of om geschillen op te
lossen en verantwoordelijkheden te bepalen. Maar… de beelden van een dashcam zijn, zelfs met
geolocalisatie en datering, niet noodzakelijk een bewijs voor een verzekeringsmaatschappij. Zij houden
voorlopig de boot af omdat het de dossiers ingewikkelder maakt en de verwerkingstijden verlengd. De
videobeelden vervangen dus zeker niet de minnelijke schikking. Toch aanvaarden sommige verzekeraars
de beelden als een aanvullend element in het dossier. Let ook op wanneer je de beelden van een dashcam
online wil zetten. Je dient de privacywetgeving te respecteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je
nummerplaten en gezichten wazig moet maken. De dashcam is steeds vaker een trouwe metgezel tijdens
jouw verplaatsingen. Weet wel dat ook jij wellicht geﬁlmd wordt door iemands dashcam en je dus best geen
gekke dingen doet in het verkeer.

ZIJN ALLE NIEUWE AUTO’S
VANAF 2022 UITGERUST MET
EEN INTELLIGENTE
SNELHEIDSBEGRENZER?

HET GAS IS GROENER BIJ
TOTAL EN PITPOINT
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Total een van de partners is van de nieuwste blikvanger van het
wetenschap doe-centrum Technopolis in Mechelen, het Mendelejevgame. Het gaat over een topattractie en de constructie oogt bijzonder
indrukwekkend: een metersgroot scherm zorgt ervoor dat spelers
letterlijk met hun beide voeten in een virtuele tabel van Mendelejev
staan. Total en acht andere chemische bedrijven ondersteunen deze
attractie in samenwerking met essenscia vlaanderen en co-valent.
Meer informatie is terug te vinden op de website van technoplis.be
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