
Aanbieding voor alle medewerkers van bedrijven 
aangesloten bij IBEV. 

 Korting op alle brandstoffen op het volledige netwerk van BP in Nederland. 
* BP Nederland geeft u een vaste korting per liter brandstof op al haar bemande en onbemande stations in Nederland.  

* De BP Plus Privétankpas wordt ook geaccepteerd op het  Argos en Texaco netwerk maar daar tankt u tegen pompprijs.  

* Kortingen worden verleend over de BP Grootverbruikers lijstprijs ( ook bij Ultimate brandstoffen ) 

* Er kan per medewerker 1 BP Plus Privétankpas aangevraagd voor gebruik in Nederland. 

  

De korting per liter op zowel benzine als diesel producten:    
   benzine 15.12 Eurocent incl. BTW     

BP Molenaar te Volendam   diesel 13.91 Eurocent incl. BTW     

   LPG              9.07 Eurocent incl. BTW 

BP Kadoelen te Landsmeer  benzine 12.70 Eurocent incl. BTW 

BP Coentunnel te Oostzaan  diesel 12.70 Eurocent incl. BTW 

BP Zuiderzeeweg te Amsterdam  LPG   9.07 Eurocent incl. BTW 

BP Honswijck, A1 zuidzijde te Muiden 

BP Express (onbemand) netwerk in Nederland  

   benzine 10.77 Eurocent incl. BTW 

Overige bemande BP locatie’s in Nederland  diesel 10.77 Eurocent incl. BTW 

   LPG   9.07 Eurocent incl. BTW 

        

Let op: u heeft altijd laagtse-prijs-garantie  en betaald dus nooit meer dan de pompprijs !! 

Indien de pompprijs op het moment van tanken lager is dan de op dat moment geldende BP grootverbruikerslijstprijs minus de korting 
dan wordt automatisch de pompprijs aan u doorbelast. Vooral op onbemande BP Express locatie’s kan dit zich voordoen. 

 



 

BP Freebees 

BP’s succesvolle spaarprogramma in Nederland. U kunt een eigen Freebees spaarkaart verkrijgen bij een  bemande BP 
locatie. U krijgt 1 Freebee per getankte liter brandstof op een bemande BP locatie. Freebees hebben een productwaarde 
van 1 Eurocent en je verzilverd ze o.a. bij Fonq, Sport 2000, Kijkshop en Weekendjeweg.nl 

 

 

Heeft u interesse ? 

Bezoek de site van onze partner Pinknotes ( www.pinknotes.nl/bp-plus-voordeelkaart )  

Vul het online-aanvraagformulier in en Pinknotes stuurt u snel alle benodigde papieren toe. 

 

Vermeld bij “bedrijf/organisatie” naast de bedrijfsnaam van uw werkgever ook de naam IBEV !!! 

   

Voor opzet van uw persoonlijke BP Plus Privétankpas en de automatische incasso zal Pinknotes u o.a. vragen om een kopie 
legitimatie, een kopie Nederlandse bankpas en een kopie van uw loonstrook ( alleen bovenzijde met uw eigen en de 
werkgevers gegevens )  

 

Vragen ? 

Mail naar info@pinknotes.nl  

 

De paskosten zijn € 10 per jaar en worden bij aanvang  in rekening gebracht. 
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