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A ndr o id e n iP ho ne
Met de App is het nu nog
gemakkelijker om
reservaties te maken, aan
te passen of te annuleren.
Via de gps-functie van je
smartphone kan je ook de
dichtstbijzijnde standplaats
vinden of de weg naar de
standplaats waar je een
wagen hebt gereserveerd.
Vanaf nu is het zelfs
mogelijk om via de App
punten te geven aan de
properheid van de wagen,
zowel voor de binnen- als
de buitenkant. Als je 5
sterren geeft, ben je heel
tevreden. Als je slechts 1
ster geeft, vind je de wagen
heel vuil. Cambio wordt
daarvan onmiddellijk op de
hoogte gebracht zodat we
de wagen zo snel mogelijk
weer in goede staat aan de
standplaats kunnen
achterlaten.
Meer info hier

No-Reply-Sms

Cambio Vlaanderen in vogelvlucht
Cambio breidde haar aanbod in Vlaanderen dit jaar serieus uit. Niet alleen startten we op
in Diest, Roeselare, Aalst en Dendermonde, we openden ook heel wat nieuwe
standplaatsen in de bestaande cambio-steden en breidden diverse standplaatsen uit. In
totaal groeide ons wagenpark dit jaar met ca 70 auto’s. Zo nam het wagenpark in Gent
toe met 18 wagens en onze Antwerpse gebruikers kregen 16 extra wagens ter
beschikking. Maar ook in Leuven en kleinere cambio-steden als Turnhout, Kortrijk,
Mechelen ... werd het aanbod uitgebreid.
Daar bovenop kwamen ook nog eens onze elektrische wagens in Gent, Antwerpen en
Leuven. Ideaal voor de kortere verplaatsingen in en rond de stad.
Alles samen eindigen we dit jaar wellicht met ca 210 cambio-wagens, verspreid over een
100-tal standplaatsen in Vlaanderen.
Ondertussen zijn we - gewoontegetrouw – voortdurend op zoek naar nieuwe locaties en
bezig met het voorbereiden van nieuwe uitbreidingsdossiers. Ken je een perfecte locatie
voor een nieuwe standplaats? Laat ze ons dan zeker weten. Beloven kunnen we niet,
maar we bekijken je suggestie zeker met de nodige aandacht.

Laatste kans voor wie nog
wil profiteren van ons
proefaanbod
Ken je mensen die interesse zouden kunnen
hebben in cambio of overweeg je zelf nog aan te
sluiten? Neem dan zeker even een kijkje op de
site!
Nog tot eind december kan iedereen profiteren
van ons proefaanbod. Ideaal om cambio even uit
te proberen.

IN DE KIJKER

Oproep Onderzoek
naar
genetwerkte
mobiliteit

E-cambio ... eenvoudig.elektrisch.rijden
Elektrisch rijden met cambio kan je ondertussen al in Gent, Antwerpen en Leuven. Begin 2013
komt er ook een e-wagen in Hasselt te staan.
Daarom kregen cambio-gebruikers uit Gent, Antwerpen en Leuven een aantal weken geleden
een brief met voucher in de bus. Met deze voucher hebben ze recht op een gratis rit (max 12,5
euro) met een e-cambio wagen. Ideaal om deze wagens 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.
Je zal ontdekken dat deze wagens heel aangenaam en comfortabel rijden. Zie ook ons
introfilmpje op de site.

Overschakeling naar TOTAL in de meeste steden
Cambio heeft besloten van brandstofleverancier te veranderen. We kregen de voorbije jaren
steeds vaker klachten van klanten over een gebrek aan Esso- of Shell-tankstations. Na een
nieuwe vergelijking van mogelijke leveranciers hebben we uiteindelijk voor TOTAL gekozen.
Deze keuze is een puur praktische keuze gebaseerd op de spreiding van het TOTAL-netwerk, de
mogelijkheid om in het buitenland te tanken, etc. Met milieu-overwegingen hebben we in dit
dossier geen rekening kunnen houden om de eenvoudige reden dat wellicht geen enkele
brandstofleverancier een blanco “strafblad” heeft.
Hoe gaat de omschakeling in de praktijk?
De komende weken zullen cambio-medewerkers in alle wagens één voor één een nieuwe
TOTAL-tankkaart en bijhorende wegenkaart voorzien. Als je in de maanden december en januari
een cambio-wagen gebruikt, kan je dus best voor je de baan opgaat even kijken of er een Shell
(+Esso), dan wel een TOTAL-tankkaart in de wagen ligt. Dit staat duidelijk op de tankkaart
aangeduid. Zo weet je waar je moet zijn als je moet gaan tanken.
Voor jullie gemak, hebben we beslist om in een aantal steden toch niet over te gaan naar Total
omdat Shell en Esso in die omgeving meer aanwezig zijn. Die steden zijn Aalst, Diest, Genk,
Hasselt, Sint-Niklaas, Turnhout en Gembloux.
Nog even ter herinnering: let goed op dat je de juiste brandstof tankt. Tot nader order rijden alle
cambio-wagens op diesel, zoals ook op de tankkaart en de tankdop staat vermeld. Vergeet ook
niet dat je de wagen steeds terugbrengt met de brandstoftank voor minimum een kwart gevuld.

We herhalen nog even
onze oproep : woon je
in Antwerpen, Gent,
Hasselt of Leuven en
gebruik jij regelmatig
een elektrische cambiowagen of plan je dit in
de toekomst te doen (al
dan niet in combinatie
met het openbaar
vervoer)? Dan is jouw
inbreng belangrijk.
Daarom graag 5
minuutjes van jouw tijd
om de Olympusenquête in te vullen.
Daarin wordt gepeild
naar jouw
verplaatsingsgedrag
met diverse modi (trein,
fiets, cambio, ..) en
afsluitend krijg je ook
de kans om jezelf op te
geven als mogelijke
testpersoon. In ruil
voor jouw feedback
over je ervaringen met
deze e-wagens is een
mooie beloning
voorzien. Namens het
Olympus-team alvast
bedankt voor jouw
medewerking!
Olympus onderzoekt
welke rol elektrische
voertuigen kunnen
spelen binnen de
'genetwerkte mobiliteit'
en is een project binnen
het kader van de
Vlaamse Proeftuinen.

VARIA

Een vroeg
eindejaarscadeautje
Op 1 december zijn de
cambio km-tarieven met
0,01 euro gezakt.

Winterstop voor onze bakfietsen
De winter deed zijn intrede in het land en onze bakfietsen in Gent werden dan ook begin
december op stal gezet. De komende maanden zal cambio gebruiken om samen met de andere
partners en de stad dit proefproject te evalueren en te zien of en hoe we dit project verderzetten.
Met de ambitie de fietsen volgende lente terug in roulatie te brengen.
Vind jij dat we na de winter zeker terug moeten opstarten? Laat ons dat weten en geef ons
berichtje over deze winterstop dan een “duimpje” op onze Facebookpagina. Opmerkingen en
suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Veel bakfietsgebruikers gaven ondertussen al hun suggesties door via een bevraging die we
recentelijk rondstuurden. We wensen hun hiervoor alvast te bedanken. Het was leuk om te
vernemen dat velen onder hen heel enthousiast waren over de bakfietsen en we ontvingen ook
tal van interessante tips en suggesties.

Dit cadeautje danken
we aan de officiële
dieselprijs die de laatste
weken opnieuw gezakt
is onder de grens van
1,55€ per liter. Deze
grens hanteert cambio
om zijn
kilometertarieven aan te
passen, zoals ook
voorzien in de
algemene voorwaarden.
Op de website onder
Tarieven vind je steeds
de op dit moment
geldige tarieven terug.
We profiteren er
ondertussen van om
jullie prettige
eindejaarsfeesten te
wensen vanwege het
hele cambio-team!

Cambio op Facebook

Het is zo ver : cambio Vlaanderen communiceert voortaan ook via facebook met jullie. Via onze Facebook-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.
Maar eerlijk is eerlijk, we hopen natuurlijk dat delen ook jou in het bloed zit (net zoals dat bij ons het geval
is). Apprecieer je deze pagina of vind je een specifiek nieuwtje het delen waard? Geef ons dan ‘een duimpje’ en deel
het met je vrienden, familie en kennissen.
Tenslotte kijken we ook uit naar jouw feedback en reacties, zodat deze pagina geen eenrichtingsverkeer blijft. Met
specifieke vragen of persoonlijke kwesties kan je dan weer beter bij ons terecht via de telefoon (09 242 32 17) of per
mail (vlaanderen@cambio.be). Zo kunnen we je directer en persoonlijk verder helpen.
Benieuwd? Eén adres : www.facebook.com/cambioAutodelen

