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DOEL: de ecologische-, sociale en economische voordelen 
van autodelen maximaliseren door: 

•De belangen te bundelen van de autodeelgroepen en 
autodeelorganisaties
•Autodelen te vertegenwoordigen tegenover (lokale) 
overheden
•De uitbouw van het algemeen concept autodelen
•Innovatie en pilootprojecten

AUTODELEN.NET: 
VLAAMS NETWERK AUTODELEN



Meerdere personen maken 
gedurende een langere periode om 
beurten gebruik van één of 
meerdere (gezamenlijke) auto’s

•

WAT IS AUTODELEN?
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Evolutie CO2-uitstoot België

TOTAAL    Netto uitstoot / absorptie van CO2 (kiloton CO2-equivalenten)

TRANSPORT    Netto uitstoot / absorptie van CO2 (kiloton CO2-equivalenten)

-16,6%

+28,2%

WAAROM AUTODELEN?



WAAROM AUTODELEN?



DUUR:

€ 550/maand

AUTOBEZIT: DE FEITEN

NIET EFFICIËNT:

staat 96% van de tijd stil

Bron: LeasePlan CarCost Index 2016 Bron: Plan C 



VOORDELEN AUTODELEN



Roundtrip

vaste 
standplaats

Oneway

vaste 
standplaats

Roundtrip
geen vaste 
standplaats

Oneway

geen vaste 
standplaats

AANBIEDERS MET EIGEN VLOOT



Kostendelend

Groep bepaalt 
afspraken

Eénmalig contract

Marktprijs

Platform bepaalt 
afspraken

Altijd contract tussen 
autodelers

AUTODELEN MET PRIVE WAGENS



ELEKTRISCHE MOBILITEIT: DE FEITEN



ELEKTRISCHE MOBILITEIT: DE FEITEN



ELEKTRISCHE MOBILITEIT: DE FEITEN



ELEKTRISCHE MOBILITEIT: DE FEITEN



INTERESSANT 1: 
BREDE DOELGROEP

Profiel van autodelers
• Kan/wil je autogebruik plannen?
• Auto = gebruiksvoorwerp

Autodelen is ideaal voor
• wie geen auto heeft, maar er af en toe wel één wil gebruiken.
• wie (tweede) auto vrij weinig gebruikt. 
• wie overweegt om een (tweede) auto te kopen.
• wie af en toe wel een ander type wagen wil gebruiken.
• lokale overheden, RVT’s of organisaties die hun eigen wagenpark buiten de 

kantooruren ter beschikking willen stellen van de bevolking.
• bedrijven die onderling een wagenpark kunnen delen, personeel van 

bedrijven, ...

Minder dan 

12.000 km/jaar 

= 

altijd voordeliger 

om te autodelen



INTERESSANT 2: 
HOE KIEZEN VOOR AUTODELEN

=> Gebruiksgemak
een auto wanneer ik wil

=> Nabijheid 
hoe ver willen mensen zich verplaatsen

=> Prijs   
goedkoper dan een eigen wagen

=> Alternatieven 
kan ik mij verplaatsen met fiets, openbaar vervoer, taxi, te voet



MOGELIJKHEDEN

1. Het delen van (elektrische) wagens in privé-bezit
• Individueel bezit of in mede-eigendom
• Kostendelend of meerprijs
• Doe-het-zelf of met technologische ondersteuning

OF….

2. Doe beroep op een autodeelaanbieder met eigen vloot



CONTACT

info@autodelen.net
09 242 32 75

WWW.AUTODELEN.NET

Jeffrey Matthijs

jeffrey@autodelen.net

0495/88.34.98

Meer weten

Twitter: @Autodelen_net


