Juli 2008
Bezige bijen in Vlaanderen
Met de zomer voor de deur merken we dat meer en meer cambiogebruikers trein en wagen gaan combineren. De nabijheid van een
cambio-standplaats nabij het station is dan een groot pluspunt. Vanaf
1 juli geldt dit ook voor Brugge, met een gloednieuwe standplaats
naast het station. Meer daarover in onze rubriek ‘Brugge in de kijker’.
De voorbije maanden werden er echter nog meer nieuwe
standplaatsen geopend : zo is er een nieuwe standplaats in
Gentbrugge en kan je in Kortrijk nu ook op het Sint-Michielsplein
terecht om een wagen te ontlenen. En ook andere steden tonen hun
interesse : in Turnhout vond er al een bevraging plaats. De komende
maanden wordt er gekeken of het haalbaar is ook daar cambio op te
starten. In Oostende volgt dit najaar een bevraging.
De komende zomermaanden gaan we ondertussen niet zitten luieren.
Zo testen we een aantal
nieuwe beugeltypes uit
en in Gent worden
tijdens en na de zomer
een ganse reeks wagens
vervangen. Maar meer
daarover
in
een
volgende nieuwsbrief.
De zomer van Brussel
Velen onder u profiteren
van de zomer om er een
weekendje op uit te trekken met een van onze auto’s. Om u een
plezier te doen hebben we aan de standplaatsen Barricade en Louise
een extra Opel Combo voorzien. De ideale wagen voor
gezinsuitstapjes en om al je vakantie-accessoires mee te nemen. Op
dit moment zijn er in Brussel 7 combo’s, 3 Astra Break’s en 1 Zafira
en daarnaast een honderdtal kleinere autootjes type 1 (Corsa en
Fiesta).
We willen u ook nog eens vragen om ons steeds 4 dagen vooraf te
verwittigen als u naar het buitenland rijdt met een cambio-auto. Dat
geeft ons de tijd om ervoor te zorgen dat uw voertuig in prima staat
is en om de nodige verzekeringsformaliteiten in orde te brengen. Wil
u voor langere tijd een wagen huren, vergeet dan ook niet dat cambio
enkele interessante voordelen voor u heeft onderhandeld bij Hertz.
Luik en Bergen aan uitbreiding toe
U herinnert zich vast wel dat er sprake was van een nieuwe
standplaats in Luik. Die komt er wel, maar de opening wordt nog even
uitgesteld. U moet dus nog even geduld hebben vooraleer u ook in de
wijk Outre-Meuse gebruik kan maken van twee autootjes klasse 1.
Laat het een troost zijn voor onze 300 Luikse cambio-gebruikers dat
dit ons des te meer tijd geeft om de opening van de standplaats goed
voor te bereiden. Ze zal ook even vlot bereikbaar zijn als onze andere
standplaatsen.
In Bergen doen we er alles aan om het aantal klanten te doen
toenemen. Vandaag zijn er in Bergen 31 klanten voor 2 cambiowagens. De gemiddelde bezetting van de twee wagens ligt vrij hoog,
en dus zou cambio in Bergen graag snel een tweede station openen.

Enkele tips van Nicolas
Bodelet, onze technieker uit
Wallonie

Gebruik
de
airco
met
verstand
Als je in de zomer last hebt van
de hitte, kan je in de ford
fiesta’s gebruik maken van de
airco. Toch kan je bij een korte
rit beter gewoon even je
raampje open draaien. Dat
scheelt een pak qua verbruik. Je
mag
dan
natuurlijk
niet
vergeten om bij terugkeer alle
raampjes weer dicht te draaien.
Richtingaanwijzers
Als je tijdens je reservatie
onverwachts
moet
stoppen
langs de weg of op de pechstrook, vergeet dan niet je 4
pinkers op te zetten om andere
weggebruikers te waarschuwen.
Gebruik ook altijd je richtingaanwijzers bij een manoeuver
naar links of rechts.
Lichten uit?
Controleer bij je terugkeer aan
de standplaats ook steeds of je
de lichten niet hebt laten
branden. In de ford fiesta’s kan
je de lichten op de stand “auto”
laten staan. Ze gaan dan
automatisch aan als het donker
wordt en ook automatisch weer
uit als u de motor afzet. Bij mist
of hevige regen overdag moet u
wel zelf de lichten en eventueel
de mistlichten opzetten.

Brugge in de kijker
Brugge ... het Venetië van het Noorden. Geliefd bij toeristen uit
binnen- en buitenland voor z’n historische stadscentrum, de Reien,
het Begijnhof. Maar ook in de wijdere omgeving valt er veel te zien en
te beleven. Denk maar aan de dijk van Oostende, het strand van De
Haan, maar ook het prachtige duinenreservaat in De Panne of het
Zwingebied nabij Knokke. Of wat dacht u van het gezellige,
schilderachtige Lissewege in de uitgestrekte zeevlakte tussen Brugge
en kust? Of Damme? Of ... In de streek rond Brugge ontdek je
kanalen en dijken, kastelen en abdijen, beschermde dorpsgezichten
en monumenten, historische hoeves en natuurreservaten. Ideaal dus
om te combineren met een dagje sightseeing in Brugge zelf.
Zin gekregen in een weekendje
Brugge en omgeving? Dan kan
cambio misschien nog van pas
komen. Brugge zelf bereik je
gemakkelijk met de trein. En te voet
of met de bus verken je het ganse
stadscentrum. Wens je echter ook
het hinterland of de meer afgelegen
plekjes aan de kust te verkennen,
dan is een wagen handiger. Ideaal
daarvoor is de nieuwe standplaats
Brugge Station. Deze vult de al
bestaande standplaats in hartje
Brugge aan en bevindt zich vlak
naast het station van Brugge. Je kan
er zowel een kleine stadswagen als
een mini-bestelwagen (Opel combo)
gebruiken.
Voor wie de smaak al te pakken krijgt (Brugge is niet voor niets de
hoofdstad van de chocolade): neem eens een kijkje op de site van
Airstop (www.airstop.be/brugge). Als cambio-klant kan je er
hotelovernachtingen in Brugge boeken aan voordelige tarieven.
Ps: Ook in andere cambio-steden bevindt zich vaak een standplaats vlakbij het
treinstation. Zo kun je ook in Gent, Luik, Leuven, ... een dagje cultuur
combineren met een verkenningstocht in de wijdere omgeving.

Slimweg
Sinds enkele maanden kan je in Vlaanderen terecht bij Slimweg
om je duurzame reisroute van A naar B uit te stippelen. Slimweg
biedt je op 1 plaats alle informatie die je nodig hebt. Je kan voor
gratis persoonlijk reisadvies terecht op de website, per telefoon,
en zelfs via een gesprek aan de balie van een Slimwegwinkel.
De partners in Slimweg zijn: De Lijn, NMBS, Cambio, Taxistop, de
Voetgangersbeweging, Fietsersbond, Autopia, FBAA, Taxifederatie,
VSV en de Vlaams provincies. Organisaties die stuk voor stuk
duurzame mobiliteit promoten. Slimweg staat dan ook voor ‘Van A
naar B met minder CO2’ Slimweg wil
in elke provincie een winkel openen.
Antwerpen was als eerste aan de
beurt met zijn winkel op de
Rooseveltplaats.
Informatie: www.slimweg.be
of 070 345 346.

Vraag van een klant
Ik wil een auto reserveren
zonder kinderzitje. Kan dat?
Dat kan zeker. Net
zoals je een auto
met kinderzitje kan
boeken, kan je ook
een auto zonder
kinderzitje boeken.
Als je per telefoon
reserveert moet je dit expliciet
vragen. Reserveer je via het
internet, dan klik je op meer
opties en duid je aan of je een
wagen wil met of zonder
kinderzitje.
Maar let op : Als je een wagen
vraagt zonder kinderzitje, dan
zoekt cambio niet bij de auto’s
met
kinderzitje.
De
kans
bestaat dus dat je helemaal
geen
auto
krijgt.
Probeer
daarom ook steeds of je
misschien toch een wagen vindt
door de optie “geen kinderzitje”
weg te laten.
Je kan het
kinderzitje immers net zo goed
thuis laten en het er na je
reservatie opnieuw in zetten.
H1, H2 of ... H6?
Cambio groeit. Op sommige
standplaatsen staan intussen
3,4 tot zelfs 8 auto’s. Daarom
deze oproep: onthoud goed
welke auto je hebt gereserveerd. Een cambio-auto krijgt
per sms de reservatiegegevens
van een klant doorgestuurd. Als
je met je kaart een auto
probeert te openen, dan weet
die auto dat je komt en hij gaat
onmiddellijk open. Als je aan de
verkeerde wagen staat, dan
gaat die toch even controleren
of er een nieuwe reservatie is.
Er wordt dan heen en weer gesms’t met de cambio-centrale.
“Heb ik een reservatie?” “Nee,
er is geen nieuwe reservatie.”
Dit
kan
even
duren.
De
gemiddelde gsm-gebruiker kan
daarvan meespreken. Ga dus
meteen naar de juiste auto. Je
bespaart ons een hoop smsverkeer en jezelf een boel tijd.
Mail ons!
Het hele cambio-team doet zijn
uiterste best om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Toch
kan er al eens iets mislopen.
Daarom deze oproep. Mail ons
met
suggesties,
klachten,
complimenten,... Mailen kan
naar vlaanderen@cambio.be.

