
EIGENAAR ONTLEENT (PRIVE)WAGEN AAN GEBRUIKER
AANBIEDER MET EIGEN WAGENS

KOSTENDELEND AUTODELEN P2P-AUTODELEN

Cozycar Dégage vzw CarAmigo NV Drivy NV Tapazz CVBA Bolides NV Cambio NV Partago CVBA Ecomobiliteit 
Gent vzw

DEELFORMULE

aansluiten bij bestaand 
groepje met één of soms 
meerdere wagens of zelf 
onder begeleiding jouw 
autodeelgroepje oprichten

aansluiten bij één grote 
groep van eigenaars en 
gebruikers (vrijwilligers
organisatie)

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

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

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

aanbieder van uitslui
tend premiumwagens  
(momenteel Audi A1):  
nog niet in je buurt?  
Plant je vlag!

aanbieder van  
verschillende modellen 
met elk hun prijsklasse 
(en met elk hun eigen 
parkeerplaats)

burgercoöperatie die 
100% elektrische auto’s 
aanbiedt, waarvan alle 
leden medeeigenaar 
zijn van de coöperatie

aansluiten bij wijkgroep 
met 100% elektrische 
wagens, privé of via de 
vzw aangekocht

GEOGRAFISCH
verspreid over heel België Gent en omstreken (op 

zoek naar andere locaties)
verspreid over heel België verspreid over heel België verspreid over  

Vlaanderen en Brussel
Gent, Antwerpen en  
Leuven (op zoek naar 
andere locaties)

verspreid over heel 
België

Gent Gent

PRIJZEN

instap* neen 35 € (eenmalig) neen neen neen neen 35 € (eenmalig) neen neen

 abonnement
15 € (jaarlijks) neen neen neen neen neen 4, 8 of 22 € (maandelijks;  

1 € korting bij facturatie 
per mail)

optioneel 25 €  (jaarlijks)

waarborg 50 à 250 € (te bepalen 
door groep)

75 € via kredietkaart via kredietkaart via kredietkaart via kredietkaart 150 of 500 € 250 € of veelvoud 
hiervan

neen

rit per kilometer per kilometer per kilometer en tijd (excl. 
brandstof)

per kilometer en tijd  
(excl. brandstof)

per kilometer en tijd per kilometer en tijd per kilometer en tijd per tijd per tijd

prijsbepaling
door groepje o.b.v. kostprijs 
van de wagen

door organisatie o.b.v. 
gemiddelde kostprijs van 
alle wagens samen

door eigenaar o.b.v.  
vraagaanbod

door eigenaar o.b.v.  
vraagaanbod

door eigenaar o.b.v. 
vraagaanbod

door aanbieder door aanbieder door aanbieder door aanbieder

betaling aan eigenaar  
(per 1 à 3 maand) 

via organisatie  
(per 3 maand)

via platform (per rit) via platform (per rit;  
via kredietkaart)

via platform (per rit;  
via kredietkaart)

aan aanbieder (per rit;  
via kredietkaart)

aan aanbieder  
(per maand)

aan aanbieder (prepaid, 
online)

aan aanbieder (per 
maand)

GEBRUIK

wagen openen afspraak met eigenaar afspraak met eigenaar afspraak met eigenaar afspraak met eigenaar afspraak met eigenaar smartphone chipkaart smartphone / chipkaart smartphone

wagen reserveren online (tenzij groep anders 
bepaalt)

online online/app online/app online/app app online, app of telefonisch online/app online/app

parkeren bij de eigenaar bij de eigenaar bij de eigenaar bij de eigenaar bij de eigenaar in bepaalde zone of 
vaste standplaats

vaste standplaats in bepaalde zone in de wijk

pechhulp mogelijkheid ja ja ja mogelijkheid ja ja ja ja

herstelling/ 
onderhoud

door eigenaar (tenzij 
anders afgesproken met 
gebruiker)

door eigenaar (tenzij 
anders afgesproken met 
gebruiker)

door eigenaar (tenzij 
anders afgesproken met 
gebruiker)

door eigenaar (tenzij 
anders afgesproken met 
gebruiker)

door eigenaar (tenzij 
anders afgesproken met 
gebruiker)

door aanbieder door aanbieder door aanbieder door aanbieder

contract met eigenaar (eenmalig) met organisatie  
(eenmalig)

met eigenaar (per rit) met eigenaar (per rit) met eigenaar (per rit) met aanbieder  
(eenmalig)

met aanbieder  
(eenmalig)

met aanbieder  
(eenmalig)

met aanbieder  
(eenmalig)

aangepaste  
autodeelverzekering

mogelijkheid ja ja ja mogelijkheid ja 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 € 6 € minimum per 6 uur minimum per 6 uur 6 à 11 € 13,20 € 5,95 à 8,8 € 4,29 à 6 € 2,34  5,84 €

RIT 100 KM / 6 UUR 25 à 35 € 30 € 20 à 35 € + brandstof 17 à 40 € + brandstof 29 à 51 € 56,10 € 31,3 à 46 € 25,74 à 36 € 14,04  35,04 €

RIT 200 KM / 24 UUR 50 à 70 € 56 € 36 à 52 € + brandstof 32 à 52 € + brandstof 50 à 90 € 120 € 56,5 à 67 € 64,86 à 101 € 23,35  58,38 €

RIT 300 KM / WEEK 75 à 102 € 78 €
170 à 265 € + brandstof 
(afhankelijk van afspraak 
met eigenaar)

120 à 230 € + brandstof 
(afhankelijk van afspraak 
met eigenaar)

afhankelijk van afspraak 
met eigenaar

359,43 € 161 à 192 € niet van toepassing afhankelijk van afspraak

* In Gent wordt eenmalig het instapgeld terugbetaald met een maximum van 35 euro per autodeelorganisatie.  ** Tenzij anders aangegeven, zijn in deze prijs alle kosten inbegrepen (verzekering, brandstof, afschrijving...), exclusief abonnementskost.  
Voor de meest recente prijzen en formules verwijst Autodelen.net naar de respectieve websites (cijfers maart 2017).


