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meer contactgegevens

Gerelateerde foto's

Autodelen
Auto nodig? Gebruik een deelwagen van de
gemeente!

Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig, maar heb je er geen? Misschien is
autodelen dan wel iets voor jou. Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen
om de beurt gebruik van één wagen.
De Gemeente Londerzeel start een proefproject rond autodelen met twee wagens:
Toyota Auris met standplaats Londerzeel
Toyota Aygo met standplaats Malderen (in voorbereiding)
Overdag blijven deze auto’s voorbehouden voor het gemeentepersoneel, maar het
gebruik buiten de kantooruren en in het weekend wordt opengesteld.
Op die manier worden de wagens optimaal gebruikt en worden de kosten gedeeld.
Goed voor het milieu én de portemonnee dus!

Voor wie:
inwoners van Londerzeel
medewerkers van de Gemeente Londerzeel
medewerkers van de politiezone K-L-M

Hoe aansluiten?
Maak een afspraak met de dienst Mobiliteit om in te schrijven voor het project.
De voorwaarden en praktische afspraken worden dan samen overlopen. Je krijgt dan
ook de uitleg en een demonstratie over het gebruik van de wagen. Breng zeker je
identiteitskaart (eID) en rijbewijs mee.
Huishoudelijk reglement Toyota Auris (pdf)
Uitleenovereenkomst autodelen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2017.
Gepubliceerd op de website op woensdag 26 april 2017.

Kostprijs
lidmaatschap via de website van Cozycar.be: 10 euro per jaar
waarborg van 75 euro
prijs per gereden kilometer: 0,35 euro
prijs per gebruiksuur: 1 euro (gereserveerde uren gelden als gebruikte uren)

Hoe reserveren?
wanneer?
weekdagen: tussen 18 en 7 uur
weekend: van vrijdag om 18 uur tot maandagochtend om 7 uur (een
volledige dag of meerdere dagen is mogelijk)
reserveer de wagen via Cozycar.be
ga na wie de volgende gebruiker is zodat je deze indien nodig kan verwittigen

Hoe gebruiken?
haal de wagen af op het afgesproken tijdstip op de standplaats

vul het ritboek in
breng de wagen tijdig terug naar de standplaats

