
 

VOORBEELDTEKST SOCIALE MEDIA 
 
Inspireer je inwoners via sociale media a.d.h.v. onderstaande tekstjes en de bijhorende 

beeldmaterialen en/of weblinks.  

 

Je kan deze voorbeeldteksten letterlijk overnemen, maar je mag ze ook naar believen aanpassen. 

 

Wat sociale media betreft, richten we ons vooral op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en 

Hoplr. Andere sociale media mogen natuurlijk ook ingezet worden. 

 

 

VOORBEELDTEKSTEN 
 

POST 1 

Al van autodelen gehoord? Autodelen is een goedkoop en duurzaam alternatief voor een eigen 

(tweede) wagen. Twijfel je om een nieuwe wagen aan te kopen? Of wil je jouw (tweede) wagen 

wegdoen? Overweeg dan dit alternatief! 

ntdek alle mogelijkheden in onze gemeente op WEBLINK. 

+ Link naar webpagina gemeente/Autodelen.net/video/... 

 

POST 2 

Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig? Of staat je (tweede) wagen vaak stil en wil je hem (en 

de kosten van die wagen) delen met je buren? Dat kan! 

Ontdek alle voordelen en mogelijkheden in XXX!  

+ Link naar webpagina gemeente/Autodelen.net/video/... 

 

POST 3 

NAAM uit LOCATIE is sinds AANTAL jaar autodeler. Autodelen is echt iets voor hem/haar, omdat 

QUOTE. Wil jij ook starten met autodelen? Goed idee!  

Ontdek alle mogelijkheden in LOCATIE op de infosessie op DATUM.. Schrijf je nu in via WEBPAGINA. 

+ afbeelding van autodeler met quote 

 

POST 4 

Rijd je minder dan 10.000 km per jaar met je (tweede) wagen? Dan ben  sowieso goedkoper af met 

een deelwagen! Bereken hoeveel jij besparen kan door aan autodelen te doen en kijk welke 

deelformule het best bij jou past via www.savewithcarsharing.be. 
Overtuigd? Schrijf je in voor het infomoment autodelen op DATUM via WEBPAGINA.  

+video ‘video autodelen is goedkoop’ 

 

 

 

 

 

http://www.savewithcarsharing.be/


 
POST 5 

Een deelwagen vervangt 5 tot 10 privéwagens. Er kan dus heel veel publieke ruimte bespaart 

worden door aan autodelen te doen. Met die ruimte kan je iets veel leukers doen! Ook moet je je 

niet bezig houden met de administratie, onderhoud, keuring … 

Word nu ook autodeler!  

+ video ‘video autodelen bespaart ruimte en tijd’ 

 

POST 6 

Autodelen is een duurzaam alternatief voor een eigen wagen. Er moeten minder wagens 

geproduceerd worden en je gaat sneller andere vervoersmiddelen gebruiken om je te verplaatsen.  

Draag ook bij aan een duurzamere mobiliteit en word autdeler! 

+ video ‘video autodelen is duurzaam’ 

 

POST 7 

Autodelen is ideaal voor: 

-          Wie geen auto heeft, maar er wel af en toe één (of een tweede) gebruiken wil. 

-          Wie de eigen (tweede) wagen weinig gebruikt en de kosten wil delen. 

-          Wie af en toe een ander type wagen gebruiken wil. 

Is je antwoord minimaal 1 ker ‘ja’? Twijfel dan niet langer!  

+ Link naar webpagina gemeente/Autodelen.net/video/... 

 

POST 8 

Hunker je naar meer vrije tijd, meer groen in je omgeving, meer sociale contacten, gezondere lucht... 

Word autodeler en maak er nu werk van!  

+ Link naar webpagina gemeente/Autodelen.net/video/... 

 

 

HASHTAGS & TAGS 
 

 

Tag Autodelen.net en in je posts om deze meer credibiliteit te geven. 

@autodelen.net voor Facebook en LinkedIn 

@autodelen_net voor Twitter en Instagram 

@stadleuven voor Facebook en Twitter 

@leuven voor Instagram 

@stad leuven voor LinkedIn 

 

Gebruik de volgende hashtags bij je posts: #autodelen #deelmobiliteit 

 


