
Hoe reserveren? 
 Na registratie bij de eerste afspraak: online via 
www.west-vlaanderen.be/autodelen, 
vervoer@west-vlaanderen.be of via T 050 40 31 78.

 Maximum drie maanden en ten laatste drie dagen 
vóór reservatiedatum. Een volledig weekend dient 
minimaal drie weken vooraf gereserveerd te worden 
en kan slechts één keer per semester gereserveerd 
worden.

 Sleutel en autodeelmap af te halen op vrijdagen 
tussen 16u00 en 17u00 aan het onthaal van het 
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Brugge. Bij afhaling op andere tijdstippen 
dient men af te spreken met de conciërge van het 
Provinciehuis Boeverbos op het nummer 050 40 31 11.

 Wagen af te halen op het afgesproken tijdstip op 
de standplaats (parking Provinciehuis Boeverbos, 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries).

 Na het gebruik wordt de wagen terug geparkeerd 
op de standplaats in het Provinciehuis Boeverbos.

Voorwaarden 
 Inwoner zijn van de provincie West-Vlaanderen

 Ouder zijn dan 18 jaar 

 In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B 
(geen voorlopig) 

 Lid zijn van autodelen.net 

www.west-vlaanderen.be/autodelen

AUTO
DELEN

Meer info
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be (algemene info)
vervoer@west-vlaanderen.be (praktische info + reservaties)
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AUTODELEN:
wat en waarom 

Het concept van autodelen raakt meer en meer 
ingeburgerd in de Vlaamse steden en gemeenten. 

De provincie West-Vlaanderen stelt als eerste provincie 
één wagen uit het eigen wagenpark ter beschikking voor 
alle West-Vlamingen en wil zo ook inzetten op autodelen 
als vorm van duurzame mobiliteit. Voor het project doet 
het provinciebestuur een beroep op autodelen.net, een 
organisatie die autodeelprojecten in heel Vlaanderen 

ondersteunt. 

MEER RUIMTE
Een deelwagen kan tot 5 andere wagens vervangen! 
Minder parkeerdruk, meer ruimte voor groen, fietsen-
stallingen, om te spelen…

GOEDKOPER
Met een deelwagen verdeel je ook de kosten. Zeker 
indien je minder dan 10.000 km/jaar met de auto rijdt, 
levert autodelen een behoorlijke besparing op.

VEILIG
Er bestaan al specifieke verzekeringen, sluitende afspra-
ken en financiële regelingen waardoor iedereen zonder 
risico aan autodelen kan doen.

OP ELKE SCHAAL
Autodelen doe je simpelweg met buren en familie of je 
kan lid worden van een echte organisatie. Of je het nu 
doet met de eigen wagen of met een volledig wagenpark, 
het concept en de voordelen blijven gelijk.

ALGEMENE INFO AUTODELEN
Op www.autodelen.net vind je alle info over autodelen en de 
bestaande organisaties in Vlaanderen. Je kan hier ook hulp 
krijgen bij het opstarten van een eigen autodeelgroep.

GOEDE AFSPRAKEN
maken goede vrienden 
Vóór het eerste gebruik maak je een afspraak via: 

www.west-vlaanderen.be/autodelen of
vervoer@west-vlaanderen.be of

T 050 40 31 78

 De provincie stelt 1 dienstwagen ter beschikking voor 
autodelen. De Ford Fiesta ontlenen kan vanaf vrijdag-
avond 17.00 uur tot en met zondagavond 23.59 uur en 
maximum één volledig weekend per semester. 

 De gebruiker dient lid te zijn van autodelen.net, zodat 
hij gebruik kan maken van de online reservatiekalen-
der cozycar.be. 

 De gebruiker dient een huishoudelijk reglement en 
contract te ondertekenen.

 Bij elke ontlening dien je het rittenboek in te vullen. 

 De wagen wordt door de provincie van een volle tank 
voorzien. Tussentijds tanken kan enkel indien uiterst 
noodzakelijk. Het bedrag dat de gebruiker betaalde 
wordt dan in mindering gebracht van de tweemaan-
delijkse factuur.

 Verkeersovertredingen zijn ten laste van de gebruiker.

 De wagen is omnium verzekerd. Bij ongeval vul je 
steeds het Europees aanrijdingsformulier in en breng 
je de provincie op de hoogte. Schade vul je in in het 
schadelogboek. Er is een pechhulp afgesloten bij VAB.

 De wagen mag niet aan derden uitgeleend worden.

 Er mogen geen dieren of zware lasten 
vervoerd worden in de wagen.

 Er mag niet gerookt worden in de wagen.

Hoeveel betaal je? 
 10 euro lidgeld per jaar per gezin aan autodelen.net 
op rekeningnummer BE50 7340 1082 6118 

 75 euro waarborg aan het provinciebestuur 
West-Vlaanderen na eerste afspraak

 0,35 euro per kilometer

 1 euro per begonnen uur (maximum 10 euro per 
24 uur)

 Annuleringskosten, tenzij ten minste 3 werkdagen 
vooraf geannuleerd 

 In deze prijzen zijn alle kosten vervat (verzekering, 
onderhoud, taksen, brandstof) 

 Tweemaandelijkse factuur


