De Standby-reservatie
Standby-reservatie : waarom?
De bezetting van de cambio-wagens verandert voortdurend. Denk maar aan reservaties die
automatisch geannuleerd worden aan het einde van een rit, aan klanten die zelf hun reservaties
annuleren, wagens die sneller terug zijn van een onderhoudsbeurt of herstelling dan voorzien, etc.
Mogelijk vind je niet meteen de wagen die je zoekt en vind je ook niets naar wens tussen de
alternatieve voorstellen. Dan kan je je op een soort wachtlijst zetten om alsnog een wagen te vinden.
Zo werkt een standby reservatie:
Eenmaal een standby-reservatie actief is, wordt elke 15 minuten in het systeem gecontroleerd of er
intussen al een auto zou vrijgekomen zijn die aan je wensen voldoet.
Een standby-reservatie activeren:
Boek zoals gewoonlijk de wagen die je zoekt. Kan aan uw wens niet onmiddellijk beantwoord worden
en je geen aanvaardbaar alternatief wordt voorgesteld, kies dan voor de standby-reservatie.
In onderstaande scherm vind je de link rechts bovenaan:

Je krijgt nu een nieuw scherm waar je aan je oorspronkelijke vraag nog twee alternatieve
wagenklasses en standplaatsen kan toevoegen. Je moet ook opgeven tot wanneer ten laatste
eventueel vrijkomende wagens gereserveerd mogen worden. Tenslotte wordt je gevraagd om je
communicatiegegevens na te kijken en indien nodig te wijzigen.
Komt er binnen de door jou opgegeven tijdspanne een wagen vrij, dan wordt deze automatisch
gereserveerd en krijg je daarvan een bevestiging via email of sms. Als we je omwille van foutieve
communicatiegegevens niet kunnen bereiken, zullen de gereserveerde uren van de reservatie toch
worden aangerekend. Als je de wagen toch niet meer nodig hebt, kan je je reservatie volgens de
normale regels annuleren: meer dan 24uur vooraf annuleren is gratis, minder dan 24uur vooraf
annuleren kost je 30% van de gereserveerde uren.
Je kan niet meer dan één standby-reservatie per gemachtigd gebruiker activeren.

Als je vaststelt dat je contactgegevens niet langer up to date zijn, kan je via mycambio bestaande
gegevens wijzigen of nieuwe toevoegen. Via de link “SMS/Email aanpassen” kan je daarvoor
rechtstreeks doorklikken naar de pagina met je contactgegevens in mycambio.
SMS: in de dropdown worden alle telefoonnrs van het type “gsm” getoond. Er kunnen meerdere
nummers ingebracht worden. Het belangrijkste nummer wordt aangeduid als “standaard”.

E-Mail: in de dropdown worden enkel mail-adressen van het type “E-mail” en “E-mail privé” getoond.
Er kunnen meerdere adressen per type ingebracht worden. Enkel het belangrijkste adres wordt
aangeduid als “standaard”.
Let erop dat je de juiste vorm en schrijfwijze gebruikt.
De nieuw ingebrachte of gewijzigde gegevens worden meteen in de dropdown getoond. Oude
nummers verdwijnen pas nadat de aanpassing door een cambio-medewerker in de software van de
klantenadministratie verwerkt is.
Om naar de Standby-reservatie terug te keren, moet je wel even opnieuw via een nieuwe reservatie
je vraag invoeren.
Reservatie van extra uitrusting
Als je om een specifieke uitrusting gevraagd had (bijv. kinderstoel, wagen om naar het buitenland te
gaan), wordt in de standby-reservatie ook enkel rekening gehouden met beschikbare wagens die
effectief die uitrusting bevatten. Hierdoor verkleint de kans om via Standby-reservatie alsnog een
wagen te vinden.
Als je de uitrusting weglaat, bestaat de kans dat je zelfs zonder standby-reservatie al een
aanvaardbaar alternatief vindt. Om dit na te kijken, moet je wel even je reservatiewens opnieuw
invoeren.
Via de knop “Nu de standby-reservatie activeren” wordt je aanvraag op de wachtlijst gezet.
Standby-reservatie geactiveerd:
Je krijgt een bevestiging te zien op de website. Controleer nog even de gegevens:

Je krijgt deze bevestiging ook per email. Let op de tekst: “Opgelet, dit is GEEN
reservatiebevestiging!”.

Reservatiewijzigingen
Als je later inlogt op mycambio en naar het onderdeel “reservatie wijzigen” gaat, krijg je telkens een
bericht om je te herinneren aan de lopende standby-reservatie. Je kan dan:
- de standby-reservatie laten verder lopen
- de standby-reservatie stopzetten. Van de stopzetting van een standby-reservatie volgt geen
bevestiging per email of sms.

Reservatie gelukt via standby-reservatie, info per SMS:
Opgelet: het aantal karakters van een sms is beperkt, en dus ook de info die we via sms kunnen
doorsturen. Je kan op die SMS ook niet antwoorden. Cambio zal het antwoord niet kunnen lezen en
dus niet kunnen verwerken.
Als je deze reservatie alsnog wil annuleren, dien je dit te doen via mycambio, via de app of moet je
het callcenter opbellen.
Reservatie gelukt via standby-reservatie, info per E-mail:
Als een reservatie succesvol geboekt wordt via de standby-functie, krijg je daarvan een bevestiging
op het door jou opgegeven Email-adres.
Als je deze reservatie alsnog wil annuleren, dien je dit te doen via mycambio, via de app of moet je
het callcenter opbellen.

Reservatie via standby-functie was niet mogelijk, info per E-mail:
Als er voor de opgegeven deadline geen beschikbare wagen werd gevonden die aan de eisen van je
standby-reservatie voldeed, dan krijg je daarvan een melding per E-mail.
Reservatie via standby-functie was niet mogelijk, info per sms:
Als er voor de opgegeven deadline geen beschikbare wagen werd gevonden die aan de eisen van je
standby-reservatie voldeed, dan krijg je daarvan een melding per sms.

Tips en handige weetjes:
 Je kan geen ‘gewone’ reservatie hebben op hetzelfde moment als een standby reservatie,
maar deze regel geldt ook omgekeerd. Als je een standby reservatie hebt geactiveerd, kan je
niet nadien een gewone reservatie maken op datzelfde moment.
 Zoals gemeld kan je zelf kiezen tot wanneer je een standby-reservatie actief houdt. Na die
datum en uur, stopt cambio met zoeken naar een wagen voor jou. Houd die datum ruim
genoeg voor de standby-reservatie zou beginnen. Op die manier heb je nog voldoende tijd
om de reservatie gratis te annuleren, moest je de wagen toch niet meer nodig hebben.
 Als je meer dan 1 standplaats kiest, verzeker je ervan dat het type wagen dat je zoekt ook
effectief te vinden is op die standplaats. Anders zal je standby-reservatie niet worden
geaccepteerd.

