
van € 2.899,- 

NU EXTRA VOORDEEL 
DOOR DE ENERGIE-
INVESTERINGS-
AFTREK

nebim.eu/acties

DE JUISTE PARKING  
COOLER VOOR IEDERE 
TRUCKCONFIGURATIE

RTX 1000  RT
DE EFFICIËNTSTE

SPX 1200 RT
SUPER COMPACT

Heeft u een ouder model 
Renault-truck of rijdt u vaak op 
bestemmingen met extreme warmte? 

VRAAG UW RENAULT 
TRUCKS‑DEALER OM ADVIES.

Stiller dan een standaard 
airconditioning unit.

Afstandsbediening voor 
temperatuurregeling.

Brandstofbesparing door 
zelfstandig werkende unit 
bij uitgeschakelde motor.

Minder motorslijtage 
omdat deze niet 
wordt gebruikt.

Een temperatuurgeregelde 
cabine biedt de chauffeur 
meer ontspanning en 
betere concentratie. 
Hierdoor worden 
ongelukken voorkomen.

Beter voor het milieu, door 
minder CO2-uitstoot.

€ 2.599,- 
incl. montage

MET DE EIA TOT WEL € 295,- 
EXTRA KORTING!

Alle prijzen exclusief BTW, eventuele spuitkosten en aanpassingen aan uw voertuig. Onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

van € 2.399,- 

€ 2.199,- 
incl. montage

CAO BEROEPS-
GOEDERENVERVOER:
Nieuwe trucks moeten vanaf 1 juli 2021 
uitgerust zijn met een standairco.

VOORDELEN



De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) biedt ondernemers 
momenteel een investeringsaftrek (EIA) 
aan voor standairco's in de vrachtwagen. 
Deze investeringsaftrek is geen subsidie, 
maar een extra belastingaftrek van 
maximaal 45% van het investerings-
bedrag op de winst uit onderneming.

VOORWAARDEN
Binnen 3 maanden na opdrachtver-
lening aanmelden via E-loket van RVO.

Investeringsbedrag minstens € 2.500,-.

Standairco voldoet aan de 
eisen van code 240207.

EXTRA VOORDEEL DOOR DE  
ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

CAO BEROEPS-
GOEDERENVERVOER:

Nieuwe trucks moeten vanaf 1 juli 2021 
uitgerust zijn met een standairco.

In de nieuwe CAO voor beroeps-
chauffeurs is o.a. gesproken over 
de arbeidsomstandigheden.

STANDKACHEL EN STANDAIRCO
In de arbocatalogus wordt als 
richtlijn opgenomen, dat met ingang 
van 1 juli 2021 (orderdatum) in 
nieuwe auto’s een standkachel en 
standairco in de cabine aanwezig 
moet zijn als een chauffeur in de 
vrachtwagen de wettelijke dagelijkse 
en/of wekelijkse rust geniet.

Bovendien worden werkgevers 
aangemoedigd om ook trucks 
die vóór juli 2021 zijn geleverd te 
voorzien van een standairco.
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