Persbericht
Roundup 2021 – recordjaar voor cambio
BRUSSEL – 12/01/2022
Het afgelopen jaar was op zowat alle vlakken een recordjaar voor cambio. Als we
2020 (wegens Corona) even buiten beschouwing laten en de vergelijking maken met
eind 2019, dan zien we dat er sinds eind 2019 zomaar eventjes 400 wagens en meer
dan 13.000 nieuwe gebruikers bijkwamen. Dat brengt het totaal aantal gebruikers
op bijna 55.000 en het totaal aantal auto’s op meer dan 1.800. Die extra wagens
waren duidelijk nodig want het aantal cambio-ritten steeg ten opzichte van 2019
met bijna een kwart naar zo’n 680.000 ritten op jaarbasis.
Het mag duidelijk zijn dat het autodeelsysteem van cambio zijn plaats heeft
gevonden in de mobiliteitswereld van de 21e eeuw. Steeds meer mensen zien af van
een eigen wagen en vinden in cambio een goed alternatief op de momenten dat
toch een wagen nodig is. Om aan de snel toenemende vraag te voldoen, werden
sinds het einde van de eerste lockdown in 2020 heel wat extra wagens aangekocht.
De voorbije maanden staken we zelfs nog een extra tandje bij en werden op korte
tijd 200 extra wagens toegevoegd aan de cambio-vloot.
Uitdagingen in 2022
Het zal voor cambio nu zaak worden om de stijgende vraag verder op te vangen in
2022. Zo zijn verschillende aanwervingen gepland om zowel de klantendienst, het
callcenter als de fleetafdelingen te ondersteunen. En er komt ook weer een hele
reeks nieuwe wagens aan, zowel ter vervanging van een deel van de bestaande
vloot, als ook om het bestaande aanbod verder uit te breiden.
Daarnaast zal in 2022 ook worden ingezet op het verder uitwerken van de appfunctionaliteiten, op het business-aanbod en ook op de verdere elektrificatie van
de cambio-vloot. In Vlaanderen is met 125 elektrische wagens nu al 12% van de
vloot elektrisch. Dat aantal zal volgend jaar nog groeien, maar ook in Brussel en in
Wallonië zullen de eerste elektrische wagens hun intrede doen in 2022.
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Cijfers
Aantal cambio-auto’s eind 2021:		
Aantal cambio-gebruikers eind 2021: 		
Aantal cambio-standplaatsen eind 2021:
Aantal reservaties in 2021:
		
Aantal auto’s minder op de Belgische wegen dankzij cambio:

1.826
54.699
668
683.028
25.564

(1.826 (huidig aantal cambio-wagens) x 15 (1 cambio-wagen vervangt 15 privé-wagens) – 1.826 (huidig aantal cambiowagens) = 25.564 wagens) | (omgerekend in vrijgekomen oppervlakte komt dat neer op 384.781 m² of 48 voetbalvelden)

Wat is cambio autodelen?
Cambio autodelen is een flexibele formule waarbij op verschillende plaatsen in diverse
steden dag en nacht auto’s klaar staan voor de gebruikers (zowel particulieren als
organisaties en bedrijven). Je betaalt volgens het gebruik (tijdsduur en kilometers) en
hebt geen zorgen rond verzekering, keuring of onderhoud. Ideaal voor wie maar weinig
een auto nodig heeft, maar vaak ook het geschikte alternatief voor de (vaak ook maar
zelden gebruikte) 2e wagen in het gezin.
Zie ook www.cambio.be

Meer info
Geert Gisquière
0478 31 42 33
gg@cambio.be
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