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Mijn wagen delen, iets voor mij ?
 Staat je wagen vaak stil?

 Vind je een wagen bezitten best duur?

 Kan je je autogebruik op voorhand plannen?

 Vind je het oké dat iemand anders je wagen gebruikt?

 Wil je bijdragen aan een duurzamere mobiliteit?

Is je antwoord minstens 4 keer ‘ja’? 
DAN IS AUTODELEN IETS VOOR JOU! 
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Autodelen.net is het Vlaams netwerk van autodelen en gedeelde mobiliteit. 
Wij willen de mobiliteits  behoefte van iedereen invullen met een minimaal 
ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect 
op de kwaliteit van onze leefomgeving waarbij de keuze voor duurzame 
mobiliteit evident is.

We werken aan onze missie door het opzetten van verbindende netwerken, 
promotie, educatie, experiment en beleidsbeïnvloeding. We vinden 
het daarbij belangrijk om positieve alternatieven aan te bieden met 
aandacht voor impact (zowel ecologisch, economisch als sociaal).

Ontdek onze werking en projecten op 
www.autodelen.net

AUTODELEN.NET

SHARE-North

IK WIL MIJN 
EIGEN AUTO
DELEN

CONTACT

info@autodelen.net
T. 09 242 32 75

WWW.AUTODELEN.NET

Bij Autodelen gebruik 
je een auto wanneer je 
die nodig hebt. Zo niet, 
dan rijdt iemand anders 
ermee. Je kan je auto delen 
met een autodeelgroep 
(kostendelend) of via een 
platform (peer-to-peer).

Milieuvriendelijk

Voor jullie beiden is er meer plaats in de straat, 
minder luchtvervuiling en een veiligere buurt!

Sociaal

Je buren hoeven geen (extra) auto te kopen.

Je wagen delen, dat is :

Voordelig

Jij recupereert kosten.



 

KOSTENDELEND 
AUTODELEN
Je deelt niet enkel je wagen met de leden van je autodeelgroep, 
maar ook alle kosten die je wagen met zich meebrengen, 
zoals verzekering, keuring en onderhoud.

Jij blijft baas over je eigen wagen. De leden van je autodeelgroep 
ontlenen de wagen via een reservatiekalender. Achteraf 
betalen zij de werkelijke kostprijs voor het gebruik van de 
wagen (gem. 25 à 35 cent per km).

“ We delen onze wagen met de buurt. Zo kunnen 
we het aantal wagens in de stad enorm  
verminderen. Dat is beter voor het milieu, beter 
voor onze gezondheid en zorgt voor minder stress 
in de zoektocht naar een parkeerplaats. ”

DEBORAH | 30 JAAR | SINT-NIKLAAS

“ Ik deed enorm weinig kilometers met mijn wagen 
en vond het jammer dat die zo vaak stilstond.
Daarom startte ik met autodelen. Het drukt de 
hoge kosten van een wagen. Bovendien maak 
ik er ook anderen uit mijn gemeente blij mee! ”

LORE | 46 JAAR | AALTER

“ Door de week bezoek ik klanten en heb ik mijn 
camionette steeds nodig. In het weekend 
wordt deze vaak ontleend door anderen om 
naar het containerpark te gaan of voor een 
verhuis. Er wordt steeds goed voor mijn 
wagen gezorgd. Ik maak daar ook duidelijke 
afspraken over met de gebruikers. ”

JONAS | 26 JAAR | ANTWERPEN

HOE WERKT HET?
1.  Houd alle kosten van je wagen bij en bereken de 
  werkelijke kostprijs

2.  Sluit een autodeelverzekering af en zorg dat je
  wagen in orde is 

3.  Stel enkele afspraken op voor de autodeelgroep

4.  Accepteer reservaties en regel de sleutel

5.  Controleer de afrekening en ontvang het geld

 AUTODEELORGANISATIES  
ZORGEN VOOR...
   ondersteuning in de opstart (van een autodeelgroep) 

en toegang tot standaardcontract, reglement,  
promotiemateriaal en (mogelijkheid tot)  
autodeelverzekering

   een online systeem voor reservatie, rittenregistratie
en afhandeling van betalingen.

PEER-TO-PEER  
AUTODELEN
Je deelt je wagen door hem te registreren op een platform. 
Andere geregistreerden kunnen vragen je wagen te reserveren. 
Ze betalen je een vooraf afgesproken prijs (per tijd en /
of kilometer).

HOE WERKT HET?
1.  Plaats je wagen op het platform en bepaal je prijs

2.  Accepteer reservaties en regel de sleuteloverdracht

3.  Laat per gebruik een contract ondertekenen

4. Ontvang je geld

DE PLATFORMS  
ZORGEN VOOR...
   verzekering en pechbijstand per reservatie

   online systeem voor reservatie, kilometerregistratie 
en afhandeling betaling

   promotiemateriaal

Alles over autodelen op 
www.autodelen.net/Zoek-een-deelwagen

ZIJ DELEN AL 




