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TOOL ‘E-NERGY COMPARATOR’
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DOELSTELLING :

De tool ‘E-NERGY COMPARATOR’ is ontwikkeld om u te ondersteunen in de assistentie van uw B2C en B2B klanten met 

de overstap naar elektrisch en/of hybride, dit met de vergelijking van de kosten tussen de energietypes thermisch en 

elektrisch.

WAT IS HET :

- Een eenvoudige, intuïtieve en interactieve tool!

- Regelmatige update van de LEV/PHEV database!

- Selecteer een LEV/PHEV voertuig en een overeenstemmende 

thermische versie voor het beste resultaat! 

- En vergelijk de kosten over de totale financieringsperiode!

 Kortom, klaar voor elektrisch?



TOEGANG TOT DE TOOL
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Ga naar de URL : 

www.opelfinance.be/nl/academy/ en bewaar de url onder de ‘Favorieten’

En klik op het logo

Op het volgende scherm :

Geef uw Stellantis ID* in

en het bijhorende paswoord

* Het betreft dezelfde ID die gebruikt wordt voor de LMS opleidingen via Opel (PSA) Academy.

!! Gelieve uitsluitend GOOGLE CHROM te gebruiken, de tool is niet compatibel met INTERNET EXPLORER !!

http://www.opelfinance.be/nl/academy/


HOMEPAGE

Filter uw keuze van het te vergelijken 
elektrisch of hybride voertuig met de 
overeenstemmende 100% thermische 
versie:

1. Voertuigenergie
– Elektrisch
– Hybride

2. Type klant
– B2C & B2B – Financiering & L/R
– B2B – Operationele leasing (F2ML)

3. Regio (enkel bij B2C)

– Vlaanderen
– Brussel/Wallonië

En klik op ‘Volgende’
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INVULLEN TE VERGELIJKEN GEGEVENS

Selecteer en vul in:

1. Te vergelijken voertuig
Model (Corsa, Mokka of Grandland)
Afwerkingsniveau
Thermische motor

2. Looptijd en kilometers
Looptijd van de financiering
Kilometers per jaar

3. Maandaflossing en belastingen
Maandaflossing*
Belasting op inverkeerstelling
Jaarlijkse verkeersbelasting(uitsluitend 

indien regio Vlaanderen)

En klik op ‘Volgende’

* Tip:
Voeg het bedrag van een FlexCare Gold (looptijd en kms 
identiek aan punt 2) toe aan het te financieren bedrag 
om een maandaflossing garantie en onderhoud 
inbegrepen te tonen!
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RESULTAAT VAN DE VERGELIJKING
HYPOTHESE VAN EEN RESULTAAT IN HET VOORDEEL VAN LEV (1/2)

Wanneer het resultaat in het voordeel 
van de LEV is, toont de E-NERGY 
Comparator u in synthese de 
maandelijkse en jaarlijkse besparing.

Scroll dan naar beneden voor meer 
details.
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RESULTAAT VAN DE VERGELIJKING
HYPOTHESE VAN EEN RESULTAAT IN HET VOORDEEL VAN LEV (2/2)

De E-NERGY Comparator tool toont u 
vervolgens de vergelijkende resultaten 
in de vorm van een grafiek.

U vindt er eveneens de « 5 zeros » 
voordelen van LEV:

1. 0 noise

2. 0 vibration 

3. 0 gear switch

4. 0 smell fuel

5. 0 CO2 emission
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Zelfs in deze situatie is het 
interessant om aan de klant aan te 
tonen dat:

Voor slechts enkele € meer per maand 
kan u genieten van een elektrisch 
voertuig met de voordelen van de 
« 5 zeros ».
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RESULTAAT VAN DE VERGELIJKING
HYPOTHESE VAN EEN RESULTAAT IN HET VOORDEEL VAN THERMISCH



FAQ



FAQ (1/3)
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Wat is de E-NERGY Comparator?
De tool "E-NERGY Comparator" is een nieuwe applicatie ontworpen voor dealers om de klant te begeleiden bij de 
aankoop van een elektrisch of hybride voertuig.

Hoe werkt het ?
De verkoper voert de informatie in die de klant hem meedeelt, zoals de duur van het financierings- of leasingcontract 
dat hij wil aangaan en het aantal kilometers dat hij per jaar aflegt.

Vervolgens voert de verkoper de kosten van het model in thermische versie en het equivalent in elektrisch model in 
om de totale kosten te vergelijken.

Wat is het doel van de tool?
Na het invoeren van de informatie voor de elektrische en thermische modellen, toont de applicatie de besparingen aan 
die de klant behaalt door een elektrische auto te kopen in plaats van een thermische auto.

Wat zijn de voordelen van het hulpmiddel?
Een duidelijke berekening van de besparingen die de klant met zijn hybride of elektrische wagen realiseert, per maand 
en per jaar.
Een gedetailleerde vergelijking van kosten
Een grafisch overzicht van de kosten over de financieringsperiode



FAQ (2/3)
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Welke browser moet ik gebruiken om in te loggen?
Uitsluitend Google Chrome

Welke gebruikersnaam en wachtwoord en moet ik invoeren om in te loggen?
Uw verbinding wordt gemaakt met uw Stellantis-ID (ex-PSA) en wachtwoord. Dit is dezelfde ID voor LMS-trainingen via 
Opel (PSA) Academy.

Wat als het simulatieresultaat niet in het voordeel is van de elektrische auto?
Zelfs als het simulatieresultaat niet in het voordeel is van het elektrische voertuig, kunt u aan de klant aantonen dat : Voor 
slechts enkele € meer per maand kan u genieten van een elektrisch voertuig met de voordelen van de “5 zeros“.

Wat zijn de 5 “zeros" (voordelen) van elektriciteit
Ze maken deel uit van de verkoopnormen:

1. 0 Geluid

2. 0 Trillingen

3. 0 Versnellingsbak overgangen

4. 0 Brandstofgeur

5. 0 CO2-uitstoot tijdens het rijden



FAQ (3/3)
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Wanneer worden voertuigen toegevoegd?
Nieuwe voertuigen worden systematisch toegevoegd zodra hun technische brochures zijn gepubliceerd.

Waar komen de energiekosten vandaan?
De kosten voor brandstof/elektriciteit zijn reeds ingevuld met de gemiddelden van de markt en aanpasbaar.

Waar komen de kosten van de registratiebelasting (TMC) en jaarbelasting vandaan bij B2C & B2B - Financiering & 
Leasing / Renting?
U vindt alle nuttige informatie op de links naar de sites van de verschillende regio's:

– Vlaanderen

– Wallonië

– Brussel

https://belastingen.vlaanderen.be/verkeersbelastingen
https://www.wallonie.be/fr/decouvrir-la-wallonie/la-wallonie-en-chiffres/fiscalite-wallonne/taxes-vehicules
https://fiscalite.brussels/taxes-de-circulation

