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Samen voor minder auto’s en  

leefbare buurten 
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VLAAMS NETWERK AUTODELEN 

1 

heeft als doel de ecologische-, sociale en economische 
voordelen van autodelen te 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 

 



Meer dan 85 auto’s per 100 huishoudens 
Gemiddeld gebruik 1 uur/dag 

Kostprijs: gemiddeld 5.000€/jaar 



WAT IS AUTODELEN? 

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

 
  



Wat is autodelen niet 

Carpool  Verhuur  
Samen naar eenzelfde 
bestemming 

Autodelen is een 
structurele relatie 
en de auto is ook 
beschikbaar voor 
korte tijd 



INDIVIDUELE VOORDELEN 
4 

Autodelen = 
kosten delen 

Duidelijk 
zicht op 
kosten 

gezond 

Beter 
contact met 

de buurt 

Geen auto 
gerelateerd 

gedoe 



MAATSCHAPPELIJKE VOORDELEN 

Rationele 
keuze 

Minder 
auto’s in 
omloop 

Meer open 
ruimte 

Modal shift Minder CO-
2 uitstoot 



Autodelen = meer vrije ruimte 



BREDE DOELGROEP 

Profiel van autodelers 
• Kan je/wil je 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. 
• ... 
 
  



Autodeelaanbieders eigen vloot 

Roundtrip 
Vaste 

standplaats 

Oneway 
Vaste 

standplaats 

Roundtrip  
Geen vaste 
standplaats 

 

Oneway 
Geen vaste 
standplaats 

Bv. Autolib in 
Parijs 

Bv. drivenow, 
Zipcar in Brussel 



Autodelen zonder eigen vloot 

kostendelend 

Gesloten/open 

Éénmalig 
contract 

P2P 
marktprijs 

Gesloten/open 

Altijd contract 
tussen 

autodelers 



HOE KIEZEN MENSEN VOOR AUTODELEN? 

=> Gebruiksgemak 
een auto wanneer ik wil, geen parkeerplaats zoeken, geen gedoe 
 
=> 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 





Met ondersteuning van Autodelen.net 

AUTODELEN MET JE BUREN  
=  

KOSTEN DELEN! 



AUTODELEN MET JE BUREN 

• Een dienst van Autodelen.net 
• Samenbrengen van geïnteresseerden 
• Opstartbegeleiding  

• Mee uitwerken van autodeelformule 
• Voorbeeldcontracten en huishoudelijk reglement 
• Assistentie bij verzekering  

• Permanent 
• Online reservatiekalender 
• Rekenbladen 
• Verzekering/ pechhulp 
• Arbitrage 
• Vignet autodeler 

 



5 STAPPEN 
 

AUTODELEN: HOE BEGIN JE ERAAN? 

Stap 1 : Ik wil autodelen 
Stap 2 : Deelnemers zoeken 
Stap 3 : De financiële regeling 
Stap 4 : De verzekering 
Stap 5:  De afspraken Afspraken maken over... 

... verzekering, schade, diefstal 
... standplaats, brengen, halen 

... gebruik en rijstijl 
... schoonmaak en onderhoud 



STAP 1: IK WIL AUTODELEN 

Profiel van autodelers 
• Kan je/wil je je autogebruik plannen ? 

•  Iedereen kan autodelen 
•  Autodelen kan je overal 

• Auto = gebruiksvoorwerp 
 

Autodelen is ideaal voor: 
• wie de aankoop van een auto overweegt 
• mensen zonder auto die af en toe een auto nodig hebben 
• auto-eigenaars die een (tweede) auto te weinig gebruiken 

voor de kosten die ze eraan hebben 
• auto-eigenaars die een tweede wagen overwegen 
 



STAP 2 : DEELNEMERS ZOEKEN 
Praat erover ! 
• Maak gebruik van de zoekmachine en het promotiepakket van 

Cozycar 
• Organiseer een autodeelparty 
 
Interessant om over na te denken... 
Autodelen op wijkniveau ? 
Eenheid in verscheidenheid ! 

• Motivatie om te autodelen 
• Complementair gebruik 
• Kleine gebruikers – grote gebruikers 
• Taakverdeling  

De ideale groepsgrootte ? 

 



VRAAG EN AANBOD 



STAP 3: FINANCIËLE REGELING 
Prijs per kilometer berekenen (0,25 à 0,34 euro) 
vaste + variabele kosten / aantal km = kilometertarief 
 

VASTE KOSTEN 
• Afschrijving van de aankoopprijs van de auto 

• Taksen: inschrijvingstaks, rijtaks 

• Verzekeringspremie 
 

VARIABELE KOSTEN 
• Brandstof 

• Grote en kleine onderhoudsbeurten 

• Herstellingen ten gevolge van slijtage 







STAP 4: VERZEKERING 

1. Verzekeringsnemer is een persoon 
• Eigen B/M kan veranderen door ongeval in fout van derden 
• Geen opbouw van schadevrije jaren 
• Geen bewijs van gereden jaren 

 

2. Uitleen ≠ verhuur 
• vage wettelijke basis (grijze zone) 
• mogelijk problemen bij een zwaar ongeval 

 



Autodeelpolis via lidmaatschap Cozycar 
 

Iedereen correct verzekerd: 
• Lidmaatschap Cozycar als hefboom 
• Plaathouder als polisnemer 
• bescherming autodelers door screening 

 
Premie niet afhankelijk van Bonus Malus: 

• Vermogen van de wagen 
• geen bepaling op geslacht, leeftijd, woonplaats 
• behoud van individuele BM 
• bij uitstap: attest schadeverleden 

 

Erkenning concept “autodelen” => duidelijkheid 
 

 

VERZEKERING 



STAP 5: AFSPRAKEN MAKEN 

Contract en huishoudelijk reglement 
 
De juridische basis van particulier autodelen 
Alles wat niet geregeld is 

=> Burgerlijk wetboek vanaf art 577 of art 1874 

2 soorten: uitleen en mede-eigendom 
belangrijkste verschillen: art 2, 3, 4 en 13 

 
 
 



Huishoudelijk reglement 
Sleuteloverdracht 

Sleutel laten bijmaken 
Afhalen bij eigenaar 
Kluisje voorzien (code of sleutel) 

Reserveren van de auto - uitleenperiode 
• bv. hoeveel dagen na elkaar kan wagen ontleend 

worden? 
• bv. hoeveel weekends per maand? 
• bv. kan de wagen gebruikt worden om twee weken op reis 

te gaan? 
 
 
 

AFSPRAKEN MAKEN 



-  Online: 24/24;  7/7 
 

-  Lang op voorhand of op het laatste moment 
 

-  Voor een uurtje of voor enkele dagen 
 



Huishoudelijk reglement 
 

Schade 
= gebruiker verantwoordelijk vanaf moment van reservatie tot 

einde 
= ongeval in fout => schade die niet gedekt wordt door 

verzekering, wordt vergoed door de schadeveroorzaker 
= esthetische schade (bv. krasje) => ofwel bepaald bedrag 

(tussen 50-300€) bepalen ofwel offerte opvragen (bij twee 
garagisten) en een bepaald percentage (tussen 10 à 20%) van 
bedrag betalen 

 
 
 

AFSPRAKEN MAKEN 



Het contract 
• Tussen eigenaar en gebruiker 
• Kenmerken wagen 
• Km/prijs, huidige waarde auto, afschrijving, 

schrootwaarde 
• Waarborg? => richtprijs 50-250 euro (opletten 

drempel!) 
• Garagist 
• Soort verzekering/pechhulp? 
• … 

 

 

AFSPRAKEN MAKEN 



AUTODELEN IN PRAKTIJK 

OPSTART AUTODEELGROEP 

• Registratie website Cozycar 
• Groep aanmaken website 
• Deelwagen(s) toevoegen 
• Lid worden Cozycar (10 €) 

 
Kilometerprijs bepalen 
Verzekering ok? 
Opmaak contracten en reglementen 

 
 

 



• WAGEN OPHALEN 
• Auto: vaste standplaats, garage, oprit of in de 

straat van de eigenaar 
• Sleutel:  

• afhalen bij eigenaar 
• reservesleutel  
• kluisje 

• Voor vertrekken:  
• noteer de beginkilometerstand in het logboek 
• schade? ok? of nieuwe schade? melden! 

AUTODELEN IN PRAKTIJK 



WAGEN TERUGBRENGEN 
Einde rit?  
• tank nog ¼ vol? ok, je hoeft niet te tanken 
• minder dan ¼ tank vol? => tanken nodig (hou ticket van de tankbeurt bij en 

geef aan eigenaar, hij stort je het bedrag terug) 
 

Klaar?  
• noteer de eindkilometerstand in het logboek, plaats wagen terug bij eigenaar en 

sluit goed af 
• breng sleutel terug naar eigenaar 

 

Wat als er schade is? 
• controleer altijd even de wagen op blutsen/krassen 
• bekijk het schadeboek 
• nieuwe schade (schade die niet in het schadeboek staat)? 
•  => bel onmiddellijk de eigenaar 

 
 

 

AUTODELEN IN PRAKTIJK 



 
• laat de auto proper achter 
• wees een heer in het verkeer 

(ook als je een vrouw bent :)) 
• hou je aan de verkeers- en 

snelheidsregels 
 
 

AUTODELEN IN PRAKTIJK 

GOEDE AFSPRAKEN = GOEDE VRIENDEN 



GRATIS REGISTREREN OP 

WWW.COZYCAR.BE 



CONTACT 
www.cozycar.be 
hello@cozycar.be 
09 242 32 75 
 
een dienst van Autodelen.net 
Vlaams Netwerk Autodelen 

VRAGEN? 



WAT KAN EEN GEMEENTE DOEN 

Maak een autodeelactieplan 
 
 Hoe autodelen integreren de komende x jaar (cf. lange termijn) 
 Doelstelling opstellen 
 Ondersteuning door Autodelen.net 

 



CONTACT 
info@autodelen.net 

09 242 32 75 
WWW.AUTODELEN.NET 

info@autodelen.net 
09 242 32 75  

K. Maria Hendrikaplein 65B 
9000 Gent 

VRAGEN? 


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Wat is autodelen niet
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Autodelen = meer vrije ruimte
	BREDE DOELGROEP
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37

