Persbericht
Stevige groei voor cambio ondanks moeilijk corona-jaar
BRUSSEL – 05/01/2021
Ondanks de moeilijke omstandigheden in het door corona gegijzelde jaar, heeft
autodeel-organisatie cambio in 2020 toch een stevige groei in aantal gebruikers
kunnen realiseren. Zo kwamen er afgelopen jaar meer dan 6.000 nieuwe
gebruikers bij en werden ook 134 extra wagens toegevoegd aan het wagenpark.
Vandaag telt cambio om en bij de 48.000 leden, waardoor de kaap van 50.000 nu
echt wel binnen handbereik komt. Gezamenlijk kunnen de cambio-leden gebruik
maken van 1560 wagens, verspreid over 63 steden in heel België.
Dat cambio ondanks de moeilijke omstandigheden toch zo’n sterke groei heeft
kunnen realiseren, is een opsteker voor het bedrijf. Het betekent immers dat de
mobiliteitsoplossing die cambio aanbiedt steeds meer mensen aanspreekt.
Om die reden werd bij cambio de keuze gemaakt om de wagens tijdens de
verschillende lockdowns beschikbaar te houden voor essentiële verplaatsingen.
De organisatie registreerde in die corona-periodes natuurlijk wel een sterke daling
van het wagengebruik, wat resulteerde in een verminderde omzet.
Dankzij het jarenlange financiële gezonde beleid kon cambio alle werknemers
aan boord houden. Zij geven nog steeds het beste van zichzelf tijdens deze crisis.
Zo zet de technische ploeg meer dan ooit in op het reinigen van de wagens. De
administratieve diensten werken uiteraard zoveel mogelijk van thuis uit en ook zij
bleven al die tijd cambio-leden bijstaan waar nodig.
Niettegenstaande de crisis heeft cambio ook niet stilgezeten in 2020. Het nam
verschillende nieuwe automodellen in gebruik en breidde uit naar 6 nieuwe
cambio-steden. In 2021 hoopt cambio verder te groeien zowel qua aantal
gebruikers als in aantal wagens en standplaatsen. Maar ook verder innoveren
blijft een prioriteit. Zo staat een nieuwe app-release in de steigers en zal het
business-aanbod worden vernieuwd. In het najaar start in Brussel een testproject
met elektrische bakfietsen en staan in verschillende steden samenwerkingen met
grote vastgoedprojecten op de planning.
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Cijfers
Aantal cambio-auto’s eind 2020:		
Aantal cambio-gebruikers eind 2020: 		
Aantal cambio-standplaatsen eind 2020:
Aantal reservaties in 2020:
		
Aantal auto’s minder op de Belgische wegen dankzij cambio:

1.560
47.883
637
536.667
23.400

(1560 (huidig aantal cambio-wagens) x 15 (1 cambio-wagen vervangt 15 privé-wagens) – 23.400 wagens)
(omgerekend in vrijgekomen oppervlakte komt dat neer op 35.2209 m² of 44 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.

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