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TOTAL TANKEN IN BIJNA DE HELFT 
VAN DE SNELWEGSTATIONS

Total werkt permanent aan de verdere versterking van haar netwerk van tankstations.

Zo is er een nieuwe concessie in Bierges langs de E411 waar de werken voor het nieuwe station
binnenkort van start gaan. Ook in Waremme lang de E40 werd de concessie vernieuwd. Met 30 Total-
tankstations langs alle Belgische autosnelwegen, op een totaal van 67, heeft Total het grootste netwerk van
het land. Verspreid over heel België zijn er 534 tankstations van Total. Dat betekent dat je bijna overal in
ons land terecht met je tankkaart. 95% van alle Belgische postcodes bevindt zich namelijk op minder dan
tien minuten van een Total-tankstation. Internationale chauffeurs kunnen met hun Total Eurotraffic kaart
terecht in maar liefst 16.500 stations in 19 Europese landen. Dankzij deze interactieve kaart of de Total
Services app vind je zonder problemen het dichtstbijzijnde tankstation. Je kan meteen zien welke
producten er verkocht worden, welke diensten er worden aangeboden, of er een shop en/of een restaurant
is en welke kaarten er aanvaard worden. Je kan zelfs de route ingeven die je gaat volgen, al dan niet langs
de snelwegen. De interactieve kaart toont onmiddellijk alle Total-tankstations die je onderweg zal
tegenkomen. Gedaan met zoeken. Leve het stressloos tanken.

 
 

TOTAL INVESTEERT IN NIEUWE ENERGIEËN

Het aanbod van Total evolueert mee met de vraag van onze klanten naar meer



GEEN VERKEERSBELASTING

MEER VOOR GROENE

BEDRIJFSWAGENS?  

Volgens de krant De Tijd zouden de drie regionale
ministers van Financiën begin dit jaar een akkoord
gevonden hebben om de belasting op ‘groene’
leasingwagens te verlichten. Elektrische en
waterstofwagens die geleased worden door een
bedrijf zouden binnenkort geen verkeersbelasting
meer moeten betalen. Natuurlijk zal dit voorlopig
akkoord op de onderhandelingstafel liggen tijdens
de vorming van de nieuwe regeringen. Met dit
initiatief willen de regio’s een vergroening van het
bedrijfswagenpark bewerkstelligen. Een logische
stap nadat er steeds meer kritiek komt op de

BEDRIJVEN MAKEN

VERPLAATSINGEN

DUURZAMER 

Een steeds groeiend aantal bedrijven wil iets doen
aan de CO2-uitstoot van hun zakelijke reizen.
Enkele grote bedrijven beloven zelfs om de
uitstoot tegen 2030 met de helft terug te brengen.
De maatregelen die ondernemingen nemen om
zich duurzamer te verplaatsen zijn soms redelijk
ingrijpend. De bank ABN AMRO geeft alle nieuwe
medewerkers standaard een abonnement voor het
openbaar vervoer. PriceWaterhouseCoopers
probeert vliegreizen van minder dan 500 kilometer
te vervangen door treinreizen. Steeds meer
bedrijven schakelen volledig over op elektrische

duurzame brandstoffen.

Tegen eind 2019 kan je in meer dan 30 tankstations, verspreid over het land, terecht om CNG
(Compressed Natural gas) te tanken. CNG of aardgas is een propere brandstof met een hoog rendement.
Een volle aardgastank levert bovendien een autonomie op die vergelijkbaar is met die van benzine- of
dieselwagens. En in tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, mag je met een wagen op CNG overal
parkeren, ook ondergronds. Nieuw is dat Total op 06 juni 2019 in Rekkem een eerste LNG-station (Liquified
Natural Gas) voor trucks heeft geopend. LNG is aardgas dat vloeibaar wordt gemaakt door het op een zeer
lage temperatuur op te slaan in de brandstoftank. In vloeibare vorm kan je meer aardgas tanken en is er
bijgevolg ook een grotere autonomie. LNG is enkel geschikt voor vrachtwagens die lange afstanden
afleggen.  
 
Voor wie elektrisch rijdt heeft Total een netwerk van 40 snelladers op alle stations langs de snelwegen en
op een tiental stations in de omgeving. Zo’n snellader heeft een vermogen tot 50 kW. Daardoor kan de
batterij van een elektrische auto tot zes keer sneller laden dan met een gewone lader. Afhankelijk van het
merk en het type van de wagen kan je 100 tot 150 kilometer rijbereik laden in 30 tot 45 minuten. Ideaal om
ondertussen een koffie te drinken of een sanitaire stop te maken. Maar Total wil nog een stap verder gaan
en gaat investeren in een netwerk van HPC’s (High Power Charger). Deze supersnelle laadpalen hebben
een maximum vermogen van 175 kW. Via een gekoelde laadkabel wordt het met deze toestellen mogelijk
om op amper tien minuten tijd tot 125 kilometer rijbereik in je batterij te laden. Wie zei ook alweer dat de
batterij van een elektrische wagen opladen veel te lang duurt? Daarenboven heb je toegang tot 4.000
publieke laadpalen in België en meer dan 75.000 in het Europese netwerk. Met je Total tankkaart heb je
toegang tot al deze nieuwe energieën en wordt alles netjes samengevat op één enkele factuur.  

 



salariswagens. De leasingmaatschappijen vinden
dit alvast een positieve zet om groene wagens te
stimuleren. Maar uiteraard is de verkeersbelasting
maar één element waarmee rekening wordt
gehouden bij de keuze van een bedrijfswagen.
 
 
 

 

leaseauto’s. Niet alleen de verplaatsingen op zich
worden onder de loep genomen. We zien dat
bedrijven bij de keuze van een locatie meer dan
ooit rekening houden met de bereikbaarheid via
het openbaar vervoer en de mobiliteit. Extra
stimuli zoals onder andere fietsvergoedingen en
de mogelijkheid om thuis te werken, zijn
ondertussen al helemaal ingeburgerd.  
 

Total sinds april 2019 de nieuwe naamsponsor is van de wielerploeg
Direct Energie, de ploeg van Niki Terpstra. De toevoeging van Total
aan de ploegnaam komt niet als een verrassing, nadat Total vorig jaar
Direct Energie had overgenomen. De naamsverandering gaat tevens
gepaard met een nieuwe uitrusting. De geel-zwarte shirts hebben
plaats geruimd voor een trui met veel tinten blauw en wit en de ploeg
zal deelnemen aan de Tour de France 2019.
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