EIGENAAR ONTLEENT (PRIVE)WAGEN
AAN GEBRUIKER
KOSTENDELEND

DEELFORMULE

AANBIEDER MET EIGEN WAGENS

AAN
MARKTPRIJS

Cozycar

Dégage!

Getaround

BattMobility

Bolides

Cambio

CoopStroom GreenMobility Kenis Share

Partago

Poppy

Stapp.In

Valckenier
Share

Wibee

cozycar.be

degage.be

be.getaround.com

battmobility.be

bolides.be

cambio.be

coopstroom.be greenmobility.com groepkenis.be/
carsharing

partago.be

poppy.be

stappin.be

valckeniergroep.
be/carsharing

wibee.be

aansluiten bij
autodeelgroep met
één of meerdere
wagens of zelf een
groepje oprichten

aansluiten bij één grote
autodeelgroep van
eigenaars en gebruikers
(vrijwilligersorganisatie)

platform waar
eigenaars en
gebruikers elkaar
vinden: AirBnB maar
dan met deelwagens

aanbieder met
100% elektrisch
mobiliteitsaanbod,
georganiseerd per
wijkgroep

lokale aanbieder
van
(niet-elektrische)
modellen met elk
hun prijsklasse

aanbieder van
(gedeeltelijk
elektrische)
modellen met
elk hun
prijsklasse

burgercoöperatie
die 100%
elektrische wagens
aanbiedt waarvan
alle leden medeeigenaar zijn van
de coöperatie

aanbieder van 100%
elektrische wagens
(‘free floating’)

lokale aanbieder
van 100%
elektrische
modellen met elk
hun prijsklasse

burgercoöperatie
die 100%
elektrische wagens
aanbiedt, waarvan
alle leden medeeigenaar zijn van
de coöperatie

aanbieder van
elektrische en
CNG wagens
(‘free floating’)

lokale aanbieder
van (gedeeltelijk
elektrische)
modellen met elk
hun prijsklasse

lokale aanbieder
van 100% elektrische
modellen met elk hun
prijsklasse

aanbieder van
(niet-elektrische)
wagens,
georganiseerd
per wijkgroep

online (na bevestiging
van eigenaar)

online of app (na
bevestiging van
eigenaar)

online of app (na
bevestiging van
eigenaar)

online of app

app

online, app of
telefonisch

app

app

app

app

app

app

app

app

sleutelafspraak met
eigenaar

sleutelafspraak met
eigenaar

sleutelafspraak met
eigenaar of smartphone

smartphone

smartphone

cambiokaart of
smartphone

smartphone

smartphone

smartphone

smartphone

smartphone

smartphone

smartphone

smartphone

bij eigenaar

bij eigenaar

bij eigenaar

in de wijk

in bepaalde zone

plaats van
ophalen

in bepaalde zone

binnen de stad

plaats van
ophalen

in bepaalde zone

binnen de stad

plaats van
ophalen

plaats van ophalen

in de wijk

door eigenaar (tenzij
anders afgesproken)

door eigenaar (tenzij
anders afgesproken)

door eigenaar (tenzij
anders afgesproken)

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

door aanbieder

eenmalig met eigenaar

eenmalig met
organisatie

per rit met eigenaar

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

eenmalig met
aanbieder

mogelijk

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

€75 à €250
(bepaald door groep)

€75

via kredietkaart

€275 of €500

via kredietkaart

€150 of €500

€250 (=coöperatief
aandeel)

via kredietkaart

via kredietkaart

€250 (=coöperatief
aandeel)

via kredietkaart

via kredietkaart

via kredietkaart

€250

neen

€35

neen

neen

neen

€35

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

maandelijks
€95/€150 of per
bundel van
€75/€300

optioneel: per bundel
van €25/€50/€150 of
geen

neen

maandelijks
€95/€150 of per
bundel van
€75/€300

optioneel: per
bundel van
€32/€51/
€75/€150 of geen

per bundel: zelf te
bepalen bedrag of
€150/€300

neen

optioneel:
maandelijks
€19/€99/€199 of
geen

GEBRUIK
Wagen reserveren
en beschikbaarheid
Wagen openen
Wagen
terugbrengen*
Herstelling en
onderhoud
Contract
Aangepaste
autodeelverzekering
en pechhulp

PRIJZEN**
Waarborg

Eenmalige instap

Prepaid

Abonnementskost

Betalingswijze

Prijs per rit

neen

neen

neen

optioneel:
maandelijks
minimum €75
(BattFan) of geen
(BattFun)

€10 per jaar

neen

neen

neen

neen

€4, €8 of €22
per maand

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

maandelijks via
overschrijving

3-maandelijks via
overschrijving

per rit via kredietkaart

maandelijks via
overschrijving

per rit via
kredietkaart

maandelijks via
overschrijving

maandelijks of per
bundel via
overschrijving

per rit of per bundel
via kredietkaart

per rit via
overschrijving

maandelijks of per
bundel via
overschrijving

per rit of per
bundel via
kredietkaart

per bundel via
kredietkaart

per rit via
kredietkaart

maandelijks via
overschrijving

per kilometer (en soms
per tijd)

per kilometer

per tijd + kilometer +
brandstof

per tijd + kilometer

per tijd +
kilometer +
reservatiekost

per tijd +
kilometer

per tijd +
energieverbruik +
reservatiekost

per tijd + ev.
reservtiekost +
kilometer (indien
prepaid)

per tijd +
kilometer

per tijd +
energieverbruik +
reservatiekost

per tijd + kilometer

per tijd + kilometer

per tijd + kilometer

per tijd + kilometer

* Hangt af van het plaatselijk parkeerbeleid
** Voor de meest recente prijzen en formules verwijst Autodelen.net naar de respectieve websites. Vergelijk de prijzen van de autodeelaanbieders met de kosten van je eigen wagen en bereken je autodeelvoordeel: www.savewithcarsharing.be
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