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Programma van de avond

-  Welkom 
-  Wat is autodelen? ~ door Autodelen.net 

-  Autodelen met Cambio ~ door Cambio 

-  Vragen? 
-  Demo Cambio wagens 
-  Receptie 
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Opstart	  nieuw	  autodeelproject	  
OUDENAARDE	  



AUTODELEN.NET: �
VLAAMS NETWERK AUTODELEN
DOEL:	  de	  ecologische-‐,	  sociale	  en	  economische	  
voordelen	  van	  autodelen	  te	  maximaliseren	  
door:	  	  

– De	  belangen	  te	  bundelen	  van	  de	  autodeelgroepen	  
en	  autodeelorganisaCes	  

– Autodelen	  te	  vertegenwoordigen	  tegenover	  (lokale)	  
overheden	  

– De	  uitbouw	  van	  het	  algemeen	  concept	  autodelen	  
– InnovaCe	  en	  pilootprojecten	  



IMPACT AUTO
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VOORDELEN AUTODELEN

•  Minder autoritten •  Meer	  kwalitaCeve	  ruimte	  •  Minder	  betalen	  voor	  auto	  

minder	  uitstoot	  

€	  5.000/jaar	  

minder	  files	  



AANBOD AUTODELEN

Aanbieders	  met	  eigen	  vloot	   Organisa=es	  voor	  par=culier	  autodelen	  



AANBOD FIETSDELEN EN ANDERE 
GEDEELDE MOBILITEIT





Waarom autodelen 



Maatschappelijke impact 

Daling wagenbezit 
Elke cambio vervangt 12 
wagens 

Daling wagengebruik 

Meer gebruik 
zachte modi 



Wat is autodelen? 
Meer doen met minder auto’s. 

Heeft echt iedereen 
een eigen wagen 

nodig als deze  
95% van de tijd  

stil staat? 
Bron: Plan C 



Eigen vloot 
vaste standplaats     

     
 
 
 

Overzicht van het autodeellandschap 

Particulier 
autodelen  / 
peer2peer 

Eigen vloot  
    –  free floating 



Cambio autodelen?   

-  3 regionale entiteiten 
-  wagenpark: 

-  B            ca 1.200 deelauto’s 
-  Vla         ca 700 deelauto’s 

-  gebruikers: 
-  B            35.000+  
-  Vla         ca 18.600  

35+ steden in Vlaanderen  
           / ca 300 ophaalpunten 
 



Uiteenlopende gebruikersgroep (+ mix privé/business) 
= inzetten op maximale bereikbaarheid: 

24/24 – 7/7 via cambioApp, site én call center 



“Filling the gap” 

Vervolledigen van een combinatiepakket aan vervoersmodi  
als volwaardig alternatief voor de privé-wagen. 





In Oudenaarde 



In Oudenaarde 



Hoe werkt het? 

1. Inschrijven 
2. Reserveren 
3. Rijden 



Hoe werkt het? 

Inschrijven 1
Online: Cambio.be 

Op kantoor: Gent 

Start To Cambio App 

Jouw sleutel tot 
1220+ auto’s 

+  
persoonlijke code 



Hoe werkt het? 

Reserveren 2
CambioApp 

Online: MyCambio 

Telefoon 24u/24 
7d/7 

Van 15min voor een 
rit tot weken op 
voorhand. 
Ook frequente 
reservaties! 



Hoe werkt het? 

Rijden! 3

Auto openen 

Code + 
Sleutel nemen 



Wat kost het? 

START 

BONUS 

COMFORT 

VANAF € 1,75 / UUR 
EN € 0,23/km 

INCLUSIEF: 

BRANDSTOF OMNIUM 
VERZEKERING 

PECH 
VERHELPING ONDERHOUD SCHOONMAAK 

GRATIS PARKEREN 
IN EIGEN STAD 





Voorbeelden 
Weekendje Dinant 
 
Duur: 2,5 dagen 
Afstand: 340 km 
Wagen: S 

Boodschappen 
 
Duur: 2u 
Afstand: 10km 
Wagen: S 

€ 6,20 
Duur: € 3,50 
Afstand: € 2,70 

Avondje uit 
 
Duur: 8u 
Afstand: 100km 
Wagen: S 

€ 37,50 
Duur: € 10,50 
Afstand: € 27 

€ 124,20 
Duur: € 42 
Afstand: € 82,20 
 



Voordeel 
Je rijdt… 

7000 km / jaar 
 
 
3500 km / jaar 

+/- € 1100 
 
 
+/- € 2100 

+/- €91,50 / MAAND 

+/- €175 / MAAND 



Voordeel 

Eerste 20 inschrijvers 
krijgen gratis instap 

 
 (twv 35 euro) 

 
 

 promocode 
“OudenaardeDeelt”  



www.cambio.be 
vlaanderen@cambio.be 

09 242 32 17 



Nog vragen?
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•  Word lid van Cambio en gebruik de promocode 
“Oudenaardedeelt” (eerste 20 nieuwe leden) 

•  Parkeerkaart Cambio: gratis parkeren in alle betalende zones, 
onbeperkt in alle blauwe zones 

•  Word autodeelambassadeur en vertel het voort!  Neem contact 
met mobiliteit@oudenaarde.be 

•  Najaar 2019: stad Oudenaarde deelt elektrische dienstwagen 
aan de Ham 

•  Nog vragen? 
•  Meer info op https://oudenaarde.be/autodelen  
•  En dan nu tijd voor de demo en een toost! 


