Autodelen
voor iedereen

Ik wil ook autodelen
Woon je in het Meetjesland en wil je jouw auto
delen, of zoek je een auto om te gebruiken? Ga dan
naar onze website www.autodelenmeetjesland.be.
Daar vind je hoe je eraan kan beginnen.

in het Meetjesland!

Ik wil mijn auto delen

Autodelen
voor bijzondere
doelgroepen
We willen autodelen ook voor
bijzondere doelgroepen mogelijk maken.
Dit zijn zorgbehoevenden,
mensen met een handicap, mensen in armoede
en nieuwkomers. Zij hebben soms wat extra
ondersteuning nodig bij het autodelen.

Wat kan jij doen?

Word mobiliteitsassistent en begeleid deelnemers
(bij de reservatie, het logboek en de afrekening).

Interesse?
Stuur een mailtje naar
info@autodelenmeetjesland.be
of bel naar 09 377 93 00.
Wij kijken of je mensen kan helpen in je buurt.

Ik zoek een deelauto
Gebruik de auto’s van je buren
of maak gebruik van wagenparken

Meer info?
09 377 93 00
info@autodelenmeetjesland.be
www.autodelenmeetjesland.be
Stationsgebouw, Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo

Extra begeleiding nodig?
Wij organiseren een autodeelparty of infosessie.

Vormgeving: www.deZetterij.be

Word vrijwillige bestuurder voor mensen met
een handicap en mensen zonder rijbewijs.

Start een autodeelgroep op met je buren
of deel het wagenpark van je organisatie.

Je hebt een auto
maar hij staat vaak stil?
Of je hebt geen auto maar je kan
er wel af en toe één gebruiken?
Dan is autodelen iets voor jou!

Waarom autodelen?
Autodelen is:
goedkoop
• autodelen = kosten delen
• besparing: €1.000 à €3.000

Wat is autodelen?
Bij autodelen maken meerdere personen om de
beurt gebruik van één (of meerdere) wagen(s). Op
veel plaatsen in het Meetjesland is er een tekort aan
basismobiliteit: er zijn weinig of geen lijnbussen
of treinverbindingen. Autodelen kan bijdragen tot
toegankelijk en milieuvriendelijk vervoer!

• sociale verzekering bij schade: via een 		
omnium verzekering of financiële reserve

praktisch
• zicht op de reële kosten van je autogebruik
• verdeling van taken, klussen en onderhoud
• rationeler gebruik van de wagen

Voor wie?
• Ik heb een auto maar gebruik hem niet vaak
• Ik wil de kosten van mijn auto verlagen
• Ik kan af en toe een (tweede) auto gebruiken
• Ik overweeg om een (tweede) auto te kopen
• Ik wil eens met een ander type auto rijden

duurzaam
• autodelers rijden minder kilometers!
• daling CO2-uitstoot & 				
gezondheidsproblemen
• ruimtewinst
• leefbaarheid buurten en wijken

sociaal
• contact met andere mensen uit je buurt
• gemeenschapsgevoel
• meer basismobiliteit:
toegankelijkheid tot vervoer

