www.cambio.be

ROLSTOELTOEGANKELIJKE DEELAUTO, VOOR WIE?

WAT KOST HET JOU ?

Met cambio reserveer je je auto, op het moment
dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen
wagen, zonder de bijhorende kopzorgen (rolstoeltoegankelijk maken, onderhoud, wassen,
verzekering,…). Jij rijdt, cambio doet de rest.

ACTIVATIE

FINANCIERINGSBIJDRAGE

35 €

(éénmalig te betalen bij instap
en terugbetaald bij opzegging)

(éénmalige kost)

vanaf 150€
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ABONNEMENT
van 4 tot 8 €/MAAND

Je hebt momenteel nog geen aangepaste wagen, maar af
en toe zou het wel handig zijn een volledig uitgeruste rolstoelauto ter beschikking te hebben.

GEBRUIKSKOSTEN
Afhankelijk van :

1. MODEL
2. DUUR

Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

G
INBE

VANAF 2,10€/UUR

Je verplaatst je hoofdzakelijk met trein, tram en/of bus,
maar op sommige momenten zou een auto handiger zijn.

3.

Verzekering
Brandstof
Onderhoud

KILOMETERS
VANAF 0,25€/KM

Als je je herkent in één van deze stellingen,
dan is cambio de ideale oplossing voor jou!

CAMBIO AUTODELEN, WANNEER?

VOORBEELD! Ik gebruik een
Wekelijkse
boodschappen

Op bezoek bij
vrienden of familie

Een dagje erop uit
met je gezin

Verplaatsing
voor je werk

en ik rij 25 kilometer

N

REPE

van je reservatie

gedurende 4 uur

. Deze rit kost me :

€ 14,65 !

TARIEVEN OP MAAT

GOED OM WETEN
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minder dan 50 km/maand
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Tussen 23u ’s avonds en 07u ’s ochtends betaal je
enkel voor de kilometers die je rijdt en niet voor de
gereserveerde uren.
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Kies de tariefformule die het best bij je past:

Onze kilometerprijzen dalen bij langere trajecten
(vanaf kilometer 101).

meer dan 50 km/maand
VASTE KOSTEN

35€

35€

150€

Activatie
Financieringsbijdrage
(terugbetaald)

500€

4€/maand

Abonnement

8€/maand

+

Je beschikt altijd over een recente wagen die goed
verzekerd is.

GEBRUIKSKOSTEN

Dankzij onze verzekering betaal je maximaal 1.000€
franchise in geval van schade of ongeval. Met het
Safety Pack kan je voor 4€/maand en 25€/activatie
deze franchise beperken tot maximaal 200€.

Verzekering,
brandstof en
21% BTW
inbegrepen

2,55€/uur
30€/dag
Tot 100km
Vanaf km. 101

0,34€/km
0,22€/km

OF

OF

CAT.2

Met de Partnerkaart kan je extra personen (partner,
vrienden, ...) laten aansluiten op jouw abonnement ...
voor slechts 1€ per maand.

2,10€/uur

VOLLEDIG UITGERUSTE ROLSTOELWAGEN

25€/dag
0,25€/km
0,21€/km

Tot 100km
Vanaf km. 101

CAT.2
*Tarieven geldig op 01/04/2016 en onderhevig aan wijzigingen naargelang de brandstofprijs
stijgt of daalt (zie algemene voorwaarden). De actueel geldende tarieven kan je op elk moment
raadplegen op www.cambio.be

• Unieke binnenhoogte (144cm) door bodemverlaging
• Panoramagarantie
• Kofferdiepte 140cm en lengte oprijplaat 140cm

Zowel het lidmaatschap van cambio als de gebruikskosten kan
vergoed worden met het persoonlijk assistentiebudget van het
VAPH.
Je chauffeur mag de wagen ophalen en terugzetten met jouw
persoonlijke kaart. Zo hoeft je chauffeur geen extra kaart aan te
vragen.

Wil je aansluiten met je bedrijf of heb je vrij frequent een auto nodig?
We hebben tarieven op maat voor jou. Neem contact met ons op.

• Bodemverlaging en oprijplaat met antislip
• ISO 10542 goedgekeurd rolstoelbevestingssysteem
• Biedt plaats aan alle handbewogen en elektrische
rolstoelen + scootmobiel (afhankelijk van de grootte)

Ons aanbod varieert van stad tot stad en van standplaats tot
standplaats. Op www.cambio.be vind je een overzicht van de
beschikbare modellen in jouw stad. De rolstoel-toegankelijke
auto betreft een pilootproject van cambio en is momenteel
enkel beschikbaar in Gent.

EEN EIGEN AUTO ... EEN GOED IDEE?

+
Aankoop

+
Verzekeringen
en belastingen

= € 300/maand

ZUURSTOF VOOR JE STAD
Kan je jouw stad voorstellen met een pak minder auto's op en langs
de weg? Met straten die weer ruimte geven aan kinderen om te
spelen, aan volwassenen om samen te zitten en een praatje te
maken? Wij wel!

+
Onderhoud en
herstellingen

Elke cambio-auto haalt 14 privé-wagens van straat!
Brandstof

Samen met onze partners van het openbaar vervoer werken we zo
aan een leefbaardere stad.

(bron: Test-Aankoop).

Een eigen wagen ook nog aanpassen tot rolstoelwagen via de
bodemverlaging kost al snel € 10.000 à € 15.000 extra. Dat is veel
geld voor een wagen die gemiddeld 1 uur per dag gebruikt wordt.
Bij cambio betaal je, op een beperkt maandelijks abonnement na,
enkel wanneer je de auto effectief gebruikt.

Tip : Betalend jaarabonnement van De Lijn?
-> 1 jaar cambio-abonnement inbegrepen!

CAMBIO AUTODELEN, GEMAKKELIJK TOCH?

Goed voor de
portemonnee

Gemakkelijk

Goed voor het
milieu

1.

JE CAMBIO-KAART AANVRAGEN

2.

RESERVEREN (24/24)

3.

4.

Je cambio-kaart geeft je toegang tot alle
cambio-auto’s, in jouw stad en in alle andere
cambio-steden.

Reserveren kan lang op voorhand ...
of kort voor vertrek.
Een cambio-wagen reserveer je voor
minimum 1 uur, voor meerdere uren
of zelfs enkele dagen.
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cambioApp

RIJDEN

Je haalt je cambio-auto af op de
cambio-standplaats. Na afloop van
je rit breng je de auto naar dezelfde
locatie terug, klaar voor de volgende
gebruiker.

Telefonisch
www.cambio.be

ALTIJD ZEKER VAN EEN PARKEERPLAATS
Elke cambio-auto heeft z’n eigen, gereserveerde parkeerplaats.
Zo ben je altijd zeker van een parkeerplaats als je terugkomt.

INSCHRIJVEN ?
Gaat het snelst online ... via

www.cambio.be

Aarzel niet ons te contacteren als je meer info wil.

cambio Vlaanderen, Kon. Maria Hendrikaplein 65B, 9000 Gent.
09 242 32 17 (ma-vrij 9-17u30) - vlaanderen@cambio.be
facebook.com/CambioAutodelen

twitter.com/CambioAutodelen

