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Wat is elektrisch autodelen?
Elektrisch autodelen gaat uit van een 
eenvoudig principe: je gebruikt de wagen 
wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet 
nodig is, rijdt iemand anders ermee. 
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Zakelijk elektrisch autodelen, hoe?

Je kan als bedrijf op verschillende manieren 
elektrisch autodelen: 

1. Sluit een autodeelabonnement af 
(bijvoorbeeld binnen het mobiliteitsbudget) 
en gebruik elektrische deelwagens in de 
buurt van het bedrijf of op verplaatsing.

2. Maak gebruik van een aanbieder met 
al dan niet exclusief gebruik tijdens de 
kantooruren. 

3. Deel eigen elektrische dienstwagen(s) 
met werknemers, naburige bedrijven en 
buurtbewoners.

Met het project E-Deal zet 
Autodelen.net samen met 

Bond Beter Leefmilieu, 
The Shift en Fluvius 

elektrisch autodelen op de 
kaart. Zowel bedrijven als 

individuele werknemers 
raken overtuigd van het 

belang van duurzame 
mobiliteit en kiezen voor 

een multimodaal en 
gedeeld mobiliteitsbeleid. 

Elektrisch autodelen 
vormt daarbij een 

essentiële en betaalbare 
eenvoudige schakel.



Minder kosten
Een elektrische wagen bezitten of leasen is niet 
goedkoop. Bovendien staat een auto gemiddeld 
23 uur per dag stil. Via E-Deal kan je:
• Het wagenpark optimaliseren en 

rentabiliseren.
• Parkeerplaatsen uitsparen.
• Minder én goedkopere beroepskilometers 

afleggen.

Duurzamer 
Een duurzaam bedrijf scoort, zowel bij klanten en 
stakeholders als bij sollicitanten en werknemers. 
Elektrisch autodelen betekent:
• Minder files, meer verkeersveiligheid.
• Een daling van de CO2-uitstoot en je speelt in 

op de strengere (Europese) wetgeving m.b.t. 
CO2-uitstoot bij bedrijven.

• Betaalbaar elektrisch rijden voor iedereen.

Comfortabel en flexibel 
Elektrisch autodelen betekent:
• Administratieve vrijheid: autodeelaanbieders 

helpen je op weg met een online 
reservatiesysteem, virtuele sleutels, beheer 
van kosten et cetera. 

• Verlost van praktische beslommeringen. Denk 
aan schoonmaak, onderhoud, verzekering, 
autokeuring,...

• Zekerheid: je kan erop vertrouwen dat er een 
auto ter beschikking staat wanneer nodig. 

• Een deelauto op maat van elke verplaatsing
• Flexibiliteit: werknemers kunnen de deelauto’s 

ook gebruiken buiten de kantooruren en in het 
weekend.

Tijdsefficiënt 
Door een vervoersmiddel te kiezen naargelang 
de verplaatsing, raakt een medewerker 
efficiënter en makkelijker op een bestemming.  
• Elektrisch autodelen leidt tot minder 

tijdsverlies en meer gemotiveerde, 
productieve medewerkers.

• Door elektrisch autodelen in te voeren, biedt 
het bedrijf antwoord op de stijgende vraag 
naar moderne multimodaliteit. 

• Ligt je onderneming in een filegevoelig of 
met het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar 
gebied? Autodelen kan de aanwerving van 
werknemers vergemakkelijken.

Wist je dat je dankzij autodelen tot meer dan 
50% kan besparen op de kosten van een 
elektrische wagen? Hoe meer de deelwagen 
gebruikt wordt, hoe goedkoper de formule. 
Via een abonnement betaal je zelf enkel voor 
het gebruik, niet voor het bezit.

Je ontvangt een factuur met alle verplaatsingen 
netjes op een rij. Geen gedoe met individuele 
fiches en onkostennota’s.

Waarom elektrisch 
autodelen?



Laure Claes, Atelier O - Steunzoolpunt
“Door deel te nemen aan E-deal hopen we ook andere bedrijven te overtuigen om over te 
schakelen naar elektrisch gedeeld rijden. Want wanneer je een auto deelt, kan je die kosten 
met meerdere bedrijven betalen. Het elektrisch rijden op zich is bovendien toegankelijker 
geworden: onderhouds- en verbruikskosten zijn heel laag ten opzichte van benzinewagens. 
Tot slot denk ik dat ons duurzaam beleid ook door onze patiënten geapprecieerd wordt.”

Liliane Sybens, Arcadis
“De werknemers van ons kantoor aan Antwerpen-Berchem kunnen een elektrische BMW i3 
poolwagen reserveren. Bovendien kunnen al onze werknemers gebruikmaken van een, bij 
voorkeur, elektrische Cambio tijdens de kantooruren.”

Kim van Asch, Solidariteit Voor Het Gezin
“Sinds 2016 hebben wij een lokaal autodeelproject in Mesen-Heuvelland in samenwerking met 
Partago en de stad. ’s Morgens en ‘s avonds worden de wagens gebruikt om ouderen van en 
naar ons dagcentrum te brengen en door de zorgkundigen om hun patiënten te bezoeken. 
Daarbuiten kunnen de auto’s gereserveerd worden door de bevolking van Mesen. In 2019 
breiden we dit concept uit en voorzien we een 15-tal vestigingen elektrische deelwagens die 
overdag door onze medewerkers kunnen gebruikt worden en ‘s avonds door buurtbewoners.”

Ons aanbod
E-Deal helpt je bedrijf door de bomen het bos te zien. Samen met jouw bedrijf bespreken we 
op maat en gedetailleerd met welke autodeelaanbieder(s) kan worden samengewerkt en hoe 
dit een win-winsituatie kan opleveren. Bovendien bieden we inhoudelijke ondersteuning bij de 
sensibilisering van de werknemers.

Interesse? Contacteer ons:

Bram Seeuws  
bram@autodelen.net
09 242 32 75 / 0478 440 723

Bart Corijn
bart.corijn@theshift.be
02 503 54 18

www.autodelen.net/e-deal-project
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Deze bedrijven doen het al


