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AUTODELEN
IN SINT-NIKLAAS



Sint-Niklaas wordt, net als alle andere centrumsteden in 
Vlaanderen, geconfronteerd met een hoog autogebruik 
en een daarbij horende hoge parkeerdruk. Een gedeeld 
gebruik van auto’s kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan het verminderen van het aantal auto’s in de stad en de 
afname van de parkeerdruk, vooral in het centrum. Daarom 
zet Sint-Niklaas sterk in op autodelen, met bestaande 
initiatieven zoals Cambio, Stapp.in en particulier autodelen, 
maar ook met nieuwe initiatieven zoals het 100% elektrisch 
autodelen van Autopartners Share.

 
IS AUTODELEN IETS VOOR JOU? 
 
- Je hebt geen eigen wagen, maar af en toe zou je er wel één 
kunnen gebruiken.
 
- Je hebt een eigen wagen, maar hij staat vaker stil dan dat hij rijdt.
 
- Je wagen is dringend aan vervanging toe, je vindt dat hij je veel 
geld kost en je bent op zoek naar een alternatief.
 
- Soms is er wel eens nood aan een tweede wagen in het gezin.
 
Herken je je in één van deze stellingen? Dan is autodelen de ideale 
oplossing voor jou! 

autodelen in Sint-Niklaas
versie september 2021

Waarom
AUTODELEN?
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In deze brochure zetten we alle autodeelinitiatieven die in 
Sint-Niklaas actief zijn op een rijtje. Bekijk op het overzichtsplan 
waar de dichtstbijzijnde standplaatsen van deelwagens zijn en 
vergelijk via de handige tabel de verschillende formules. Zo vind je 
ongetwijfeld een autodeelservice die perfect bij jou past! 
 
 

Cambio autodelen     p. 4
 
Stapp.in autodelen     p. 6 
 
Autopartners Share autodelen   p. 8   
  
Autodelen in kaart    p. 10
 
Avira rolstoelvriendelijk autodelen  p. 12
 
Particulier autodelen    p. 14
 
Carpoolen met BlaBlaCar   p. 16
 
Autodelen vergeleken    p. 18
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CAMBIO, IETS VOOR MIJ? 
 
Een eigen auto neemt een enorme hap uit je budget, zeker als hij 
vaker stilstaat dan rijdt. Cambio is de ideale oplossing voor wie 
weinig rijdt: een eenvoudige formule waarbij op verschillende, vaste 
standplaatsen in de stad auto’s ter beschikking staan. Je betaalt 
maandelijks een bescheiden abonnementskost, en verder enkel 
wanneer je effectief met de auto rijdt. Niet alleen milieuvriendelijk, 
maar ook financieel interessant dus! 
 
HOE WORD IK CAMBIO-GEBRUIKER? 
 
1. Inschrijven
Inschrijven doe je via www.cambio.be of per post. Zodra je 
ingeschreven bent, ontvang je een cambio-kaart met pincode. 
 
2. Reserveren
Reserveren kan telefonisch (24/7), via www.cambio.be of via de 
cambio-app. Je kan een auto reserveren voor één uur, enkele uren 
of meerdere dagen. Dat kan lang op voorhand, maar ook enkele 
minuten voor vertrek. 
 
3. Rijden
Je haalt je cambio-wagen af aan de standplaats en opent de         
    autodeur met de cambioApp (kan ook met de cambio- of MOBIB-
kaart). 
Dankzij de tankkaart tank je op kosten van cambio. Deelwagens 
parkeren in Sint-Niklaas gratis op het openbaar domein, met 
uitzondering van de winkelparkeerplaatsen. Op het einde van de 
rit breng je de auto terug. Klaar voor de volgende gebruiker! 

CAMBIO
Autodelen
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WELK TARIEF PAST BIJ MIJ? 
 
START - als je niet vaak een auto nodig hebt
Maandelijks abonnement: 4 EUR 
Uurprijs: 2 EUR per uur | Kilometerprijs: 0,35 EUR per kilometer
 
BONUS - als je op regelmatige basis een auto nodig hebt
Maandelijks abonnement: 8 EUR
Uurprijs: 1,75 EUR per uur | Kilometerprijs: 0,26 EUR per kilometer
 
COMFORT - als je veel kilometers rijdt of lange ritten maakt
Maandelijks abonnement: 22 EUR
Uurprijs: 1,55 EUR per uur | Kilometerprijs: 0,23 EUR per kilometer
 
CAMPUS - als je jonger bent dan 25 en nog geen 2 jaar 
je rijbewijs hebt
Maandelijks abonnement (incl. aanvullende verzekering): 9 EUR
Uurprijs: 2 EUR per uur | Kilometerprijs: 0,35 EUR per kilometer
Opgelet: bij de opstart betaal je een waarborg. Die krijg je na 
stopzetting van je abonnement integraal terug. 
 

CAMBIO-WAGENS IN MIJN BUURT

Cambio heeft in Sint-Niklaas momenteel acht deelwagens op vijf 
standplaatsen:
- Station (standplaats in de NMBS-parking): 3 wagens;
- Hendrik Heymanplein: 2 wagens;
- Kroonmolenplein: 1 wagen;
- Parking Zwijgershoek: 2 wagens;
- Clementwijk² (standplaats bezoekersparking Kopenhagenplein): 
1 wagen.
Raadpleeg de website van Cambio voor mogelijke uitbreidingen 
van de vloot in 2021.

CONTACT
Cambio Vlaanderen

Kon. Maria Hendrikaplein 65B, 9000 Gent

vlaanderen@cambio.be | www.cambio.be
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STAPP.IN, IETS VOOR MIJ? 
 
Een beter milieu en besparen op autokosten: Stapp.in daagt 
mensen uit om zelf geen auto aan te schaffen, maar alleen een
auto te gebruiken als er één nodig is. De gedachte achter Stapp.in
is eenvoudig: wel de lusten, niet de lasten. Je gebruikt een auto 
wanneer het nodig is. Zo kun je goedkoop, snel en efficiënt gebruik 
maken van een deelwagen. Jouw Stapp.in-auto staat klaar voor 
gebruik: alleen even aanmelden via de app en rijden maar!  
 
HOE WORD IK STAPP.IN-GEBRUIKER? 
 
1. Aanmelden
Meld je aan via de website https://www.stappin.be/account/ en 
download de Stapp.in app op jouw smartphone.
 
2. Reserveren
Via de app kan je heel makkelijk een wagen reserveren: wanneer je 
wil en hoe lang je wil. Reserveer de gewenste datum en tijd en je 
bent vertrokken!  
 
3. Rijden
Met de app kan je jouw gereserveerde auto openen en 
bedienen. Stapp.in en rijden maar! Achteraf betaal je enkel per 
uur en per kilometer. Deelwagens parkeren in Sint-Niklaas 
gratis op het openbaar domein, met uitzondering van de 
winkelparkeerplaatsen.
 
Geen smartphone? Geen probleem! Neem contact op met Stapp.in, 
ze helpen je graag verder met een pasje!  

STAPP.IN
Autodelen
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WAT KOST AUTODELEN MET STAPP.IN? 
 
Bij Stapp.in betaal je geen inschrijvingskost, geen maandelijks 
abonnement en geen waarborg. Voor een deelwagen betaal je 
volgens gebruik. Zo betaal je een prijs per uur (of dag) en een een 
prijs per kilometer.  
 
STADSWAGEN
Uurprijs: vanaf 3,20 EUR per uur 
Kilometerprijs: vanaf 0,24 EUR per km
 
 
STAPP.IN-WAGENS IN MIJN BUURT
 
Stapp.in heeft in Sint-Niklaas drie deelwagens op drie verschillende 
standplaatsen: 
 
- Noordlaan (achterzijde NMBS-station);
- Sint-Jansplein;
- Koningin Fabiolablokken.

CONTACT
www.stappin.be

info@stappin.be
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AUTOPARTNERS SHARE, IETS VOOR MIJ? 
 
Autopartners Share maakt gebruik van het nationaal 
autodeelplatform SHARE Mobility. Via je gratis lidmaatschap krijg 
je op die manier toegang tot een wijd verspreid wagenpark, ook in 
Sint-Niklaas. Dankzij de 100% elektrische deelwagens rijd je niet 
alleen ecologisch, maar het is nog eens super fijn en comfortabel 
ook! 
Het gebruik wordt je zo eenvoudig mogelijk gemaakt dankzij de 
SHARE Mobility app op je smartphone. Autopartners Share maakt 
gebruik van een eigen vloot en staat eveneens in voor opvolging, 
onderhoud en reiniging. Zelfs de verbruikte elektriciteit is inclusief, 
zodat u als gebruiker geniet van een all-in tarief enkel afhankelijk 
van de gebruiksduur en de afgelegde kilometers. 
 
AAN DE SLAG MET AUTOPARTNERS SHARE? 
 
1. Registreer je
Download de SHARE Mobility app en registreer je. Hou hiervoor je 
ID, rijbewijs, kredietkaart en bankkaartlezer bij de hand.  
 
2. Boek je rit 
Kies een periode, selecteer een beschikbaar voertuig via de 
weergegeven locaties op de kaart en bevestig je boeking. 
 
3. Klaar voor vertrek
Ontgrendel de deuren via de app en volg de richtlijnen. Beoordeel 
de netheid en staat van het voertuig via enkele foto’s met de smart 
phone, ontkoppel de laadkabel van de laadpaal en je bent klaar om 
te vertrekken.

Autopartners
Share
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WAT KOST AUTODELEN MET AUTOPARTNERS SHARE      ? 

Alle prijzen zijn inclusief BTW, het minimumgebruik is steeds 1 uur. 
Er zijn geen instap- of abonnementskosten: u betaalt dus enkel de 
gebruiksduur en de    afgelegde kilometers. 
 
     ELEKTRISCHE STADSWAGEN              
- 4 EUR per uur + 0,20 EUR per km
- 29 EUR per 24uur + 0,20 EUR per km
  
 
AUTOPARTNERS SHARE-WAGENS IN MIJN BUURT   
 
Autopartners Share heeft in Sint-Niklaas twee 100% elektrische 
deelwagens op twee verschillende locaties ter beschikking: 
- Kroonmolenplein;
- Stanislaw Maczekplein.
 
Parkeren kan je met de deelwagen gratis op het openbaar domein 
in Sint-Niklaas, met uitzondering van de winkelparkeerplaatsen.

 4. Beëindig je boeking en geef je feedback 
Om je boeking te beëindigen parkeer je het voertuig terug op de 
plaats waar je het ontleende en volg je opnieuw de richtlijnen in de 
app. Afsluiten kan je enkel wanneer de laadkabel terug aan de laad-
paal wordt gekoppeld. Zo is het voertuig steeds voldoende opgelad-
en voor de volgende verbruiker.
 
Via het helpdesknummer in de wagen kan je op elk moment (24/7) 
terecht voor elke vorm van ondersteuning. 
 

CONTACT
Jubellaan 62, 2800 Mechelen

info@autopartners.be

www.autopartnersshare.be
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AUTODELEN
in kaart
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AVIRA, IETS VOOR MIJ? 

Steeds meer organisaties delen hun wagenpark met de buurt. 
Ook Vesta vzw stapt mee in het autodeelverhaal. AVIRA autodelen 
heeft als doel aangepaste, rolstoelvriendelijke wagens ter 
beschikking te stellen van mensen met een mobiliteitsbeperking. 
Ook buurtbewoners die af en toe een wagen nodig hebben, kunnen 
deze deelauto’s gebruiken. 

HOE WORD IK AVIRA-GEBRUIKER? 

1. Afspraak maken
Wie de aangepaste wagen wil gebruiken, maakt voor het eerste 
gebruik vooraf een afspraak met Vesta vzw. Dat doe je minstens 
één werkweek voordat je de wagen effectief wil gebruiken. Er wordt 
dan een gebruiksovereenkomst opgesteld, en je krijgt meer info 
over het autodeelsysteem. 

2. Reserveren
Na deze eerste afspraak kan je vlot een wagen reserveren via 
de online reservatiekalender op www.mywheels.be. Let op: de 
voertuigen worden ter beschikking gesteld op werkdagen na 18 uur, 
in het weekend en op feestdagen. 

3. Rijden
Je haalt de wagen op het afgesproken moment op en opent 
hem eenvoudig met je smartphone. Om het geheel zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zijn de wagens uitgerust met 
een boordcomputer. Deze houdt bij hoe lang je de wagen hebt en 
hoeveel kilometer je met de wagen hebt gereden. 

AVIRA rolstoelvriendelijk

autodelen
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WAT KOST AUTODELEN MET AVIRA? 
 
Na gebruik van de wagen betaal je de uurprijs en het aantal 
gereden kilometers. Die verschilt per type voertuig: 
 
VW CADDY (1+ 4 passagiers + 1 rolstoelgebruiker)
Uurprijs: 1 EUR | Kilometerprijs: 0,35 EUR
 
TOYOTA MINIBUS (1 + 7 passagiers)
Uurprijs: 1 EUR | Kilometerprijs: 0,60 EUR
 
CITROËN MINIBUS (1 + 8 passagiers of max. 4 rolstoelgebruikers)
Uurprijs: 1 EUR | Kilometerprijs: 0,60 EUR
 
Handig om weten: de totale uurprijs per dag is geplafonneerd op 15 
EUR. Er zijn geen abonnementskosten aan verbonden. 
 
 
AVIRA-WAGENS IN MIJN BUURT:
 
- Hadewychstraat: 1 voertuig (VW Caddy);
- Patershoek: 2 voertuigen (Toyota minibus en Citroën minibus).

CONTACT
Vesta vzw - Pieter De Bock

Patershoek 4, 9111 Belsele

info@vestavzw.be | www.vestavzw.be
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AUTODELEN MET DE BUREN, IETS VOOR MIJ? 
 
In Sint-Niklaas kan je via Cozywheels autodelen met mensen uit 
je buurt. Via de vraag- en aanbodkaart van Cozywheels kom je in 
contact met geïnteresseerde buren om zo samen afspraken te 
maken en een kostendelend systeem op te zetten. De  eigenaar 
vraagt een prijs per kilometer waarbij de vaste kosten verrekend 
worden. De gebruiker kan aan een gunstig, kostendelend tarief het 
voertuig gebruiken wanneer hij of zij dat nodig heeft. 
 
HOE BEGIN IK ERAAN? 
             
1. Registreren
Bekijk de vraag- en aanbodkaart op www.cozywheels.be om te 
zien wie uit je buurt geïnteresseerd is om zijn of haar auto te delen 
of om een deelauto te gebruiken. Registreer je vervolgens om je 
auto toe te voegen op het platform of om in contact te komen met 
andere geïnteresseerde autodelers. Hiervoor betaal je een jaarlijks 
lidgeld van 10 EUR. Meer gebruikers onder één dak? Dan hoef je 
natuurlijk maar één keer lidgeld te betalen. Voeg je huisgenoten 
gewoon toe aan jouw account.
 
2. Autodelers vinden
Op de vraag- en aanbodkaart zie je in één oogopslag wie er in 
jouw buurt al aan autodelen doet. Leden van Cozywheels vinden 
er de contactgegevens van eigenaars die nog delers zoeken, of 
omgekeerd.  Leg de nodige contacten om zelf een autodeelgroep 
op te starten, een autodeelgroep uit te breiden of als gebruiker in te 
stappen in een bestaande autodeelgroep. 
 
3. Afspraken maken
Gebruik het huishoudelijke reglement van Cozywheels als voorbeeld 
om praktische zaken onderling vast te leggen op papier (prijs, 
sleuteloverdracht, hoe reserveren, wat in geval van schade of 
wanbetaling, eventuele waarborg, …). Daarnaast biedt Cozywheels ook 
een o.a. een reservatiekalender en automatische afrekenmodule aan. 

PARTICULIER
autodelen via
Cozywheels
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 4. Verzekering regelen
Je kan je auto perfect delen via je huidige verzekering. Breng de 
verzekeraar op de hoogte en laat de Cozywheelers toevoegen als 
medebestuurder. 
Cozywheels biedt daarnaast een speciale autodeelverzekering aan 
waarbij de bonus-malus individueel is. In het geval van een ongeval 
door de gebruiker wordt de bonus-malus van de eigenaar van de 
wagen niet beïnvloed.  

WAT KOST AUTODELEN VIA COZYCAR? 
 
Lidgeld: 10 EUR per jaar 
Kilometerprijs*: tussen 0,25 en 0,35 EUR per kilometer
 * alle kosten zoals brandstof, verzekering, taksen, onderhoud en 
pechhulp zijn in deze prijs inbegrepen. Cozywheels-leden krijgen 
toegang tot een online module om de kilometerprijs te berekenen. 
 
RECHT OP EEN PARKEERKAART OF -PLAATS VOOR AUTODELEN? 
 
Voor particuliere autodeelinitiatieven bestaat de mogelijkheid 
om een voorbehouden parkeerplaats en een bijhorende 
gratis parkeerkaart aan te vragen bij het voorleggen van een 
overeenkomst (via Cozywheels) met minstens 4 gebruikers per 
deelwagen. Aanvragen via parkeren@sint-niklaas.be
 
WAT BIEDT COZYWHEELS NOG AAN?  
 
Bij Cozywheels gaat het niet enkel over autodelen. Sinds 2020 is 
het platform uitgebreid naar het delen van alle type voertuigen. 
Naast gewone wagens en rolstoelvriendelijke wagens kunnen nu 
ook cargobikes en elektrische fietsen worden gedeeld. Naast het 
aanbod voor particulier delen van voertuigen is er ook een aanbod 
voor vzw’s en bedrijven.
               
Meer weten over (particulier) autodelen?
Heb je toch nog een vraag die in deze brochure niet werd beant-
woord?
Op de website www.autodelen.net vind je alles over autodelen. Van 
alle verschillende vormen en mogelijkheden in het hele land, tot 
aanbieders uit jouw eigen buurt.

15



CARPOOLEN MET BLABLACAR, IETS VOOR MIJ? 

Kan of wil je liever niet zelf rijden? Dan is carpoolen misschien de 
oplossing! BlaBlaCar is een betrouwbaar community-based carpool 
platform dat bestuurders met vrije plaatsen in contact brengt met 
passagiers op zoek naar een rit. 

HOE BEGIN IK ERAAN? 

1. Inschrijven
Surf naar www.nl.blablacar.be en maak jouw profiel aan. Je hebt 
hiervoor enkel een e-mailadres nodig. 

2. Vind een rit
Vul je vertrek- en aankomstpunt in met de reisdatum en kies een 
bestuurder die in dezelfde richting reist. Je kan de profielen van 
de bestuurders bekijken, met een foto, een korte biografie en 
beoordelingen. 

3. Boeken en betalen
Klik op de knop ‘boeken’ of ‘boeking aanvragen’ om online je zitplaats 
te boeken. Betalen doe je via een PayPal-account of met je creditcard.   

4. Reis samen
Na betaling van je rit ontvang je het mobiele nummer van 
de bestuurder en de boekingscode. Maak gebruik van het 
berichtensysteem: zo kan je makkelijk afspreken waar jullie elkaar 
ontmoeten.  

Vergeet niet om je bestuurder een beoordeling te geven nadat jullie 
samen hebben gereisd!

BLABLACAR
carpoolen
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WAT KOST CARPOOLEN MET BLABLACAR? 

BlaBlaCar geeft een aanbevolen prijs per passagier aan voor de 
ritten. Bestuurders kunnen dit zelf aanpassen binnen een marge 
van de aanbevolen prijs. Dit om te vermijden dat er winst gemaakt 
wordt met carpoolen. Het bedrag dat je betaalt is gebaseerd op 
factoren zoals brandstof en slijtage, en er wordt rekening gehouden 
met hoe ver er gereden wordt, met een vast bedrag per kilometer 
(aanbevolen prijs: 0,065 EUR per km). 

 

VERTROUWEN EN VEILIGHEID 

Betrouwbaarheid
Profielen, foto’s, beoordelingen, aangeboden ritten en 
ritbeschrijvingen worden gecontroleerd om de betrouwbaarheid en 
respect in de community te garanderen. 

Verzekering
Naast de verplichte verzekering als bestuurder, heeft BlaBlaCar 
daarnaast een aanvullende verzekering die er voor zorgt dat ook alle 
passagiers zijn meeverzekerd tijdens de rit. 

Ladies Only
Vrouwen kunnen soms bezorgd zijn om hun veiligheid 
bij het carpoolen. Ook al heeft BlaBlaCar een aantal 
veiligheidsmaatregelen genomen om een veilige en betrouwbare 
community op te bouwen, kan het zijn dat sommige dames toch 
liever niet carpoolen met een man. Om ook deze vrouwen een veilig 
gevoel te geven is er de ‘Ladies Only’ optie. Via deze optie kunnen 
leden ervoor kiezen om enkel met vrouwelijke bestuurders en 
passagiers te carpoolen. 

CONTACT
www.nl.blablacar.be
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Particulier 
Autodelen

Autodeelaanbieder met eigen wagens

Cozycar Cambio Autopartners Share Stapp.in

www.cozycar.be www.cambio.be

DEELFORMULE Aansluiten bij groep met 
één of meerdere wagens of 
zelf onder begeleiding jouw 
autodeelgroep oprichten

Aanbieder van verschillende 
modellen met elk hun 
prijsklasse, en met elk hun 
eigen parkeerplaats

Autodeelplatform dat
de (100% elektrische)
vloten van lokale/
regionale aanbieders
bundelt

Lokale aanbieder van 
verschillende modellen met 
elk hun prijsklasse en met 
elk hun eigen parkeerplaats

PRIJZEN

Instapkost Neen 35 EUR (eenmalig) Neen Neen

Abonnement 10 EUR (jaarlijks) 4, 8 of 22 EUR (maandelijks) Neen Neen

Waarborg 50 à 250 EUR 150 of 500 EUR Via kredietkaart Neen

Rit Per kilometer Per kilometer en per tijd Per tijd en per kilometer Per kilometer en per tijd

Prijsbepaling Door de groep, op basis van
kostprijs van de wagen

Door aanbieder Door aanbieder Door aanbieder

Betaling Af te spreken met eigenaar Aan aanbieder (factuur per 
maand)

Per rit of per bundel
via kredietkaart

Aan aanbieder (betaling 
prepaid, online)

GEBRUIK

Type wagen Afhankelijk van de eigenaar Kleine stadswagen 
OF kleine bestelwagen

Kleine stadswagen, 100% 
elektrisch

Kleine stadswagen

Wagen reserveren Online Online, via app  
of telefonisch

Via app Via app 

Wagen openen Afspraak met eigenaar Chipkaart Smartphone Smartphone

Parkeren Bij de eigenaar Vaste standplaats
Gratis parkeren op publiek 
domein

Vaste standplaats
Gratis parkeren op publiek 
domein

Vaste standplaats
Gratis parkeren op publiek 
domein

Pechhulp Mogelijkheid Ja Ja Ja

Herstelling/onderhoud Door eigenaar (tenzij anders 
afgesproken)

Door aanbieder Door aanbieder Door aanbieder

Contract Met eigenaar (eenmalig) Met aanbieder (eenmalig) Met aanbieder (eenmalig) Met aanbieder (eenmalig)

Autodeelverzekering Mogelijkheid Ja Ja Ja

SIMULATIE VAN DE GEMIDDELDE KOST VOOR HET GEBRUIK VAN EEN WAGEN MET 5 ZITPLAATSEN

Rit 20 km - 1 uur 5 à 7 EUR 5,95 à 8,8 EUR 8 EUR 7 EUR

Rit 100 km - 6 uur 25 à 35 EUR 31,3 à 46 EUR 44 EUR 37,80 EUR

Rit 200 km - 24 uur 50 à 70 EUR 56,5 à 67 EUR 69 EUR 64,40 EUR

www.autopartnersshare.be www.stappin.be

AUTODELEN
vergeleken
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Particulier 
Autodelen

Autodeelaanbieder met eigen wagens

Cozycar Cambio Autopartners Share Stapp.in

www.cozycar.be www.cambio.be

DEELFORMULE Aansluiten bij groep met 
één of meerdere wagens of 
zelf onder begeleiding jouw 
autodeelgroep oprichten

Aanbieder van verschillende 
modellen met elk hun 
prijsklasse, en met elk hun 
eigen parkeerplaats

Autodeelplatform dat
de (100% elektrische)
vloten van lokale/
regionale aanbieders
bundelt

Lokale aanbieder van 
verschillende modellen met 
elk hun prijsklasse en met 
elk hun eigen parkeerplaats

PRIJZEN

Instapkost Neen 35 EUR (eenmalig) Neen Neen

Abonnement 10 EUR (jaarlijks) 4, 8 of 22 EUR (maandelijks) Neen Neen

Waarborg 50 à 250 EUR 150 of 500 EUR Via kredietkaart Neen

Rit Per kilometer Per kilometer en per tijd Per tijd en per kilometer Per kilometer en per tijd

Prijsbepaling Door de groep, op basis van
kostprijs van de wagen

Door aanbieder Door aanbieder Door aanbieder

Betaling Af te spreken met eigenaar Aan aanbieder (factuur per 
maand)

Per rit of per bundel
via kredietkaart

Aan aanbieder (betaling 
prepaid, online)

GEBRUIK

Type wagen Afhankelijk van de eigenaar Kleine stadswagen 
OF kleine bestelwagen

Kleine stadswagen, 100% 
elektrisch

Kleine stadswagen

Wagen reserveren Online Online, via app  
of telefonisch

Via app Via app 

Wagen openen Afspraak met eigenaar Chipkaart Smartphone Smartphone

Parkeren Bij de eigenaar Vaste standplaats
Gratis parkeren op publiek 
domein

Vaste standplaats
Gratis parkeren op publiek 
domein

Vaste standplaats
Gratis parkeren op publiek 
domein

Pechhulp Mogelijkheid Ja Ja Ja

Herstelling/onderhoud Door eigenaar (tenzij anders 
afgesproken)

Door aanbieder Door aanbieder Door aanbieder

Contract Met eigenaar (eenmalig) Met aanbieder (eenmalig) Met aanbieder (eenmalig) Met aanbieder (eenmalig)

Autodeelverzekering Mogelijkheid Ja Ja Ja

SIMULATIE VAN DE GEMIDDELDE KOST VOOR HET GEBRUIK VAN EEN WAGEN MET 5 ZITPLAATSEN

Rit 20 km - 1 uur 5 à 7 EUR 5,95 à 8,8 EUR 8 EUR 7 EUR

Rit 100 km - 6 uur 25 à 35 EUR 31,3 à 46 EUR 44 EUR 37,80 EUR

Rit 200 km - 24 uur 50 à 70 EUR 56,5 à 67 EUR 69 EUR 64,40 EUR

www.autopartnersshare.be www.stappin.be
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