
Baanbrekende 
brandstof

Tanken in de Gabriëls-Power TANKSTATIONS
Gabriëls-power beschikt over een netwerk van tankstations in heel Vlaanderen 

en dit aantal groeit elk jaar. De onbemande tankstations zijn gekend voor hun zeer 
voordelige prijzen en uitmuntende service: Gratis bandenblazen, hoge debietpompen voor 
vrachtwagens & AdBlue pompen. 

Met de Gabriëls-Power TANKKAART
Bent u ondernemer en streeft u naar een zo efficiënt mogelijk brandstofbeheer? 

Dan is de Gabriëls-power tankkaart zeker iets voor u:
- Een aantrekkelijke korting op de officiële dagprijs
- Maandelijks een beknopte factuur met detail als bijlage
- Klaar en duidelijk en bovendien helemaal gratis

> 500 stations
> CNG 20 stations

Of via SMART REPORTING
Registreer uw bankkaart of kredietkaart via onze website en u krijgt gratis facturen van uw 
tankbeurten via mail.
U heeft geen nieuwe kaart of nieuwe code nodig!

STATIONSFINDER

Scan onze QR 
code of surf naar 
www.m.gabriels.be
en download
onze gratis 
stationsfinder app.



Was uw voertuig
snel en eenvoudig

Uw auto, bestelwagen, motor, boot, caravan of 
fiets zelf wassen? Bij Gabriëls-power kunt u het in 
een mum van tijd. Op 10 minuutjes bent u klaar, 
afdrogen is zelfs niet nodig. 
Bestel jetons via onze webshop.

Exclusieve verdeler van 
SMEERMIDDELEN

Gabriëls is officieel Q8 verdeler. De meest 
courante oliën en vetten kunnen snel uit voorraad 
geleverd worden. Voor vrijblijvend advies, 
contacteer ons.
Bestel smeermiddelen ook via onze webshop.

AdBlue voor een beter 
leefmilieu

Verkrijgbaar in Bulk, IBC, vaten en jerrycans.
U vindt AdBlue op meer dan 35 tankstations en 
nu ook via onze webshop.

Wij helpen u gratis op weg 
met uw kilometerheffing

Gabriëls biedt u de keuze tussen een on board 
unit voor uw vrachtvervoer alleen België of een 
nieuwe obu voor heel Europa.
Bemand servicepunt!

NIEUW: HEEL EUROPA met 
1 OBU !

BELGIË

Bedrijf: ____________________________________________________________
BTW/Ondernemingsnummer: ________________________________________
Contactpersoon: ___________________________________________________
Tel.: ______________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________

Ik heb interesse in

N.V. Gabriëls & Co - Hekkestraat 41 - 9308 Hofstade (Aalst) T 053 78 98 78 - F 053 77 82 96
Vestiging Power Oil - Vlamingstraat 33 - 8560 Wevelgem - T 056 41 69 12 - F 056 40 43 05
info@gabriels.be - www.gabriels.be

 tankkaart
 smartreporting

 self-carwash
 AdBlue

 kilometerheffing
 smeermiddelen

 brandstof in bulk
 elektrisch laden

Uw gegevens worden 
opgenomen in het bestand van 
Gabriëls & C° NV, Hekkestraat 
41, 9308 Hofstade. U kan ons 
volledige privacy beleid steeds 
consulteren via www.gabriels.
be/privacy of op eenvoudig 
schriftelijk verzoek een kopie 
ervan bekomen.

Huisbrandolie of
diesel levering in bulk

Uiteraard staan we altijd ter uwer beschikking voor 
de levering van gasolie, gasolie extra, diesel of 
benzine. Steeds aan descherpste prijs.

EUROPA

Laadpalen 

Nu ook tankkaarten waarmee je op > 20.000 laadpalen in Europa kan laden.


