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Een greep uit het aanbod
Cambio Vlaanderen in vogelvlucht
Bakfietsen back in town
Stop foutparkeerders
Cambio en UGent slaan handen in elkaar
Cambio op Facebook

IN DE KIJKER
Bakfietsen
back in town
Begin december
vorig jaar werden
onze bakfietsen in
Gent op stal gezet
om te overwinteren.
De lente is
ondertussen
(officieel) in het land,
daarom halen we
onze bakfietsen
terug van stal.
Sinds 21 maart kan
je weer met de fiets
de baan op.
Net zoals vorig jaar :
1,75 euro per uur
(met een maximum
van 15 euro per dag)
en voor de trapkracht
zorg je zelf, dus
kilometerprijzen
komen er niet aan te
pas.

Vooruit met cambio

Cambio Vlaanderen in vogelvlucht
Actueel ...
Cambio telt momenteel ruim 5.600 gebruikers in Vlaanderen. Alleen al vorig jaar noteerden
we een groei van 25% wat aantal gebruikers betrof. Maar ook het aantal cambioophaalpunten nam sterk toe en ons wagenpark kende ook een heel sterke groei. Momenteel
heb je maar liefst 208 cambio-auto’s tot je beschikking ... nog los van de wagens in Brussel
en Wallonië.
... en onze plannen voor 2013
Nu de wintermaanden grotendeels achter ons liggen, wordt opnieuw werk gemaakt van de
uitbreiding van ons netwerk. Bestaande standplaatsen worden uitgebreid en nieuwe
standplaatsen geopend.
In Gent staan, naast de heropening van standplaats Rozemarijn (B Spae blijft trouwens ook
behouden), nieuwe standplaatsen gepland in de Congreslaan en op het Rerum
Novarumplein. Ondertussen diende cambio een nieuw uitbreidingsdossier in bij de stad.
Cambio Antwerpen opende de voorbije weken en maanden diverse nieuwe standplaatsen:
De Schans (grens Borgerhout – Deurne Zuid), Sint Paulusplaats, Vleminckveld,
Lovelingstraat (Antwerpen Noord)... Voor een aantal standplaatsen verwachten we
binnenkort groen licht van de stad en ook in Antwerpen werden ondertussen al diverse
nieuwe standplaatsdossiers ingediend.
Ook in Leuven en Mechelen wordt gewerkt aan nieuwe standplaatslocaties.
Heb jij nog geen ophaalpunt in
jouw omgeving?
Of heb je een goeie suggestie
voor een standplaats in jouw
buurt?
Laat het ons zeker weten. Ons
netwerk
wordt
voortdurend
uitgebreid en concrete tips zijn
altijd welkom.

Stop foutparkeerders
Je hebt het misschien al eens meegemaakt: je komt toe aan de standplaats en een
niet-cambio-auto heeft je parkeerplaats ingenomen. Vervelend ... je moet op zoek naar
een andere parkeerplaats en het wordt moeilijker voor de volgende gebruiker om de
auto terug te vinden.
Binnenkort zullen we in alle cambio-auto’s een kleine voorraad briefjes voorzien die je
onder de ruitenwissers van de niet cambio-auto kan leggen. Op het briefje staat een
kort tekstje dat de bestuurder erop attent maakt dat deze parkeerplaatsen
voorbehouden zijn en dat hij/zij cambio-gebruikers in moeilijkheden brengt. We vragen
dan ook vriendelijk om in het vervolg de parkeerplaatsen van cambio vrij te houden
voor cambio-gebruikers. Aarzel zeker niet om deze briefjes te gebruiken. Je vindt ze
terug in een mapje in het boordboek.
We kunnen natuurlijk niet garanderen dat deze foutparkeerders geen cambio-plaatsen
meer zullen innemen. Daarom proberen we de overheid te overtuigen om strenger op
te treden tegenover bestuurders die misbruik maken van een cambio-standplaats. Via
een aanpassing van de verkeerswetgeving hopen we zo minder problemen te hebben.
We houden je op de hoogte over de vooruitgang in dit dossier.

Cambio op Facebook

375 ... dat is het aantal volgers dat we al hebben op onze Facebookpagina.
Via deze pagina volg je gemakkelijker het reilen en zeilen bij cambio en ben je als eerste
op de hoogte van nieuwe standplaatsen, speciale acties, nieuwe modellen in de vloot of
andere nieuwtjes en weetjes.
Kom dus zeker eens langs.
Geef onze pagina een duimpje en maak kans op gratis tickets in de Vooruit.
(zie verder in de nieuwsbrief)

M/V gezocht
Cambio Vlaanderen
zoekt een
projectmedewerker.
Alle info op hier.

E-cambio ... eenvoudig.elektrisch.rijden
Wie in Gent, Antwerpen of Leuven woont, ontving vorig najaar een voucher voor een
gratis rit (max 12,5 euro) met een e-cambio wagen. Deze vouchers waren geldig tot maart
2013.
Omdat een aantal van onze e-wagens momenteel noodgedwongen stilstaan wegens
aanslepende werken aan de laadinfrastructuur wordt de geldigheidsdatum verlengd tot
eind juli. Zo willen we iedereen de kans geven deze wagens even te leren kennen.
Ben je pas recent aangesloten of woon je niet in bovengenoemde steden en wil je de
elektrische wagens toch eens uitproberen? Geen probleem, contacteer even de
klantendienst en vraag om een voucher. We sturen je er met plezier één toe.
Ontdek hoe aangenaam en comfortabel elektrisch rijden is: bekijk ons introfilmpje op
Youtube.

Vooruit met cambio
De Vooruit in Gent is letterlijk en figuurlijk een
“monument”. Dit jaar viert het Vooruitgebouw z’n
ste
100 verjaardag en staan tal van festiviteiten op
het programma. Maar Vooruit blijft niet stilstaan
en werkt ondertussen ook aan duurzame
mobiliteit.

Win gratis
tickets!

Samen met collega’s van Green Track wil Vooruit de impact van publieksmobiliteit verkleinen en nodigen ze bv.
artiesten in residentie uit om te fietsen in de stad. De medewerkers van Vooruit zelf zijn al enthousiaste fietsers.
Er was dan ook een groot draagvlak in Vooruit voor het verder afbouwen van autoritten binnen de werkuren en
daarom sloegen cambio en Vooruit de handen in elkaar.
Personenwagen niet vervangen
Vooruit beschikte over 2 wagens: een bestelwagen en een ruime personenwagen. Het leasingcontract voor de
personenwagen liep recentelijk af en Vooruit besliste om het niet te vernieuwen. Zo kiezen ze sneller voor
milieuvriendelijke transportmiddelen voor het afhalen van materiaal, het plannen van prospecties en
locatiebezoeken,... maar dankzij cambio blijven noodzakelijke verplaatsingen met de auto mogelijk.
Zo deelt de Vooruit nu ‘hun’ cambio-wagen met andere organisaties en particulieren, verminderen ze hun
autogebruik en helpen bovendien de parkeerdruk op de stad te verkleinen. Tegelijk besparen ze zelf op hun
eigen ‘auto’kosten, terwijl ze nog altijd een wagen ter beschikking hebben op minder dan 200m van de deur.
Tickets te geef!
Deze samenwerking is slechts een eerste stap, cambio en Vooruit plannen nog verdere gedeelde acties. De start
van onze samenwerking delen we echter ook graag met jou! Surf even langs op de cambio-facebookpagina en
geef onze pagina een duimpje. Onder de “fans” (nieuwe of bestaande) verloten we op 15 april 5x2 tickets voor
The Ex & Brass Unbound, een jazz-optreden op 15 mei. Een van de favorieten van de Vooruit, uitgebreid met
een sectie blazers. Via de Facebookpagina houden we je verder op de hoogte van onze acties met Vooruit, maar
ook van andere nieuwtjes... Hou ze zeker in het oog, een volgende lading tickets ligt al klaar 
Meer over The Ex & Brass Unbound

Cambio en Ugent slaan handen in elkaar
UGent is al enige tijd cambio-gebruiker. Dankzij een raamovereenkomst met de Centrale Diensten kunnen
vakgroepen die af en toe behoefte hebben aan een auto voor dienstverplaatsingen heel makkelijk een cambio-kaart
aanvragen en een deelauto uitlenen.
Nu gaan we een stapje verder.
Op 18 maart opende een nieuwe standplaats op het Technologiepark te Gent. Op dit park zijn verschillende
instituten gevestigd van Ugent, maar ook een aantal onderzoeksgerichte bedrijven. Het park kent al een mobiele
fietsherstelfiets en carpoolen wordt er al langer gestimuleerd. De werknemers van betreffende instituten en bedrijven
kunnen er – wanneer ze op verplaatsing moeten - nu ook makkelijk een cambio-auto uitlenen op het
Technologiepark zelf. Net zoals alle andere cambio-gebruikers hebben ze natuurlijk ook toegang tot de wagens op
andere cambio-standplaatsen in Gent en elders. Na 6 maand wordt dit proefproject geëvalueerd.
Anderzijds kunnen ook omwonenden (bv. Zwijnaarde) natuurlijk op deze standplaats terecht.
Extraatje: op alle reservaties die starten na vrijdag middernacht (nacht van vrijdag op zaterdag) en eindigen voor
zondag om middernacht biedt cambio een korting van 10% op uren én kilometers. Aanbod geldig tot en met 30
juni 2013 en dit voor alle cambio-gebruikers

Op de (deel)fiets met Blue-Bike
Zou jij als cambio-gebruiker wel eens een Blue-Bike
willen gebruiken? Cambio en Blue-bike werken binnen
Olympus beiden aan genetwerkte mobiliteit en zoeken
een 10-tal proefpersonen die gedurende 3 maanden
willen meewerken.
Concreet is het de bedoeling dat je met je cambio-kaart
ook de Blue-Bike fietsen kan uitlenen en dat deze
fietsritten vervolgens gefactureerd worden via cambio.
In ruil bieden we je gratis toegang tot het Blue-bike
netwerk met je cambio-kaart, 2 gratis Blue-bike ritten en
een korting van 1 euro op elke extra Blue-bike rit die je
tijdens deze periode doet. Interesse? Graag een mailtje
naar vlaanderen@cambio.be

Een nieuw model in onze vloot!
Woensdag mocht de standplaats B-parking Gent
St-Pieters een nieuw model verwelkomen: de
Citroën C4 Grand Picasso. Een auto met 7
zitplaatsen, airco, parkeerhulp en GPS.
In Brussel vind je hetzelfde model terug aan de
standplaats Noord.

