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CAMBIO > momenteel 2 Cambio deelwagens in Heist-op-den-Berg: Leopoldlei 
Cambio autodelen | Vlaanderen 

gemiddeld 50 km/maand 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 150 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

€ 35 € 4 € 2,20 
(van 6u tot 0u) 

€ 0,37 extra partner + €1 / 
maand 
digitale facturatie - €1 / 
maand 
safety pack + €4 p.p. 

 

 

gemiddeld meer dan 50 km/maand en minder dan 300 km/maand 

financieringsbijdrage eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 500 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

€ 35 € 8 € 1,95 
(van 6u tot 0u) 

€ 0,28 extra partner + €1 / 
maand 
digitale facturatie - €1 / 
maand 
safety pack + €4 p.p. 

 

 

gemiddeld meer dan 300 km/maand 

financieringsbijdrage eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 500 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

€ 35 € 22 € 1,70 
(van 6u tot 0u) 
 
€ 30,60 / 24u 

€ 0,25 extra partner + €1 / 
maand 
digitale facturatie - €1 / 
maand 
safety pack + €4 p.p. 

 

https://www.cambio.be/nl-vla
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PARTAGO > 114 deelauto’s in Vlaanderen, geen auto’s meer in de nabijheid van Heist-op-den-Berg 

(2 startende projecten, ééntje in Nijlen en ééntje in Aarschot) 
Partago - burgercoöperatie voor elektrische deelauto's - Welkom! 

prepaid rijbudget 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 250 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ / € 3 
(van 7u tot 23u) 
*afrekening is per min. 
 
€ 24 / 24u 

€ 0,33 *rijbudget in app 
aankopen in schijven 
van € 100 
 
verzekering volledig 
inbegrepen, franchise 
van 500 euro 

 

 

coop formule: voor vaker gebruik / je betaalt geen tijdsduur meer 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 250 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 75 / € 0,33 verzekering volledig 
inbegrepen, franchise 
van 500 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.partago.be/
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PARTAGO-PIONIER > Zet zelf een locatie op de kaart 

Deel een elektrische auto met de buren - Partago - burgercoöperatie voor elektrische deelauto's 

1000 km per jaar (= gem. 83 km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 300 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 60 / /    (verrekend €0,72) 
 
€ 0,70 bij meer dan 
1000 km / maand 

* één chauffeur 
inbegrepen 

 

2000 km per jaar (= gem. 167 km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 400 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 110 / / (verrekend €0,66) 
 
€ 0,68 bij meer dan 
2000 km / jaar 

* één chauffeur 
inbegrepen 

 

3000 km per jaar (= gem. 250 km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 500 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 165 / / (verrekend €0,66) 
 
€ 0,65 bij meer dan 
3000 km / jaar 

* twee chauffeurs 
inbegrepen 

 

 

 

 

 

 

https://www.partago.be/deelauto-vlaanderen.html


 
 

4/5                                                                                                    Situatie op 23-10-2022 
 

4000 km per jaar (= gem. 333 km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 600 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 220 / / (verrekend €0,66) 
 
€ 0,60 bij meer dan 
4000 km / jaar 

* twee chauffeurs 
inbegrepen 

 

5000 km per jaar (= gem. 417  km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 675 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 265 / /  (verrekend €0,63) 
 
€ 0,52 bij meer dan 
5000 km / jaar 

* twee chauffeurs 
inbegrepen 

 

6000 km per jaar (= gem. 500 km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 750 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 285 / / (verrekend €0,57) 
 
€ 0,50 bij meer dan 
6000 km / jaar 

* drie chauffeurs 
inbegrepen 

 

7000 km per jaar (= gem. 583 km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 800 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 305 / / (verrekend €0,52) 
 
€ 0,49 bij meer dan 
7000 km / jaar 

* drie chauffeurs 
inbegrepen 
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8000 km per jaar (= gem. 667 km / maand) 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

€ 850 
 
*krijg je na stopzetting 
terugbetaald 

/ € 325 / / (verrekend €0,49) 
 
€ 0,45 bij meer dan 
7000 km / jaar 

* drie chauffeurs 
inbegrepen 

 

 

COZYWHEELS > deel je eigen voertuig (auto of fiets) of gebruik een voertuig van één van je buren: 

momenteel 7-tal gebruikers in Heist-op-den-Berg en deelgemeenten waaronder de meesten die een 

deelauto zoeken 
Cozywheels – voertuigen delen met je buren 

financieringsbijdrage  eenmalige opstart maandelijks prijs per uur prijs per km andere 

eenmalig waarborg 
aan eigenaar te 
betalen (bv. 75 euro) 
die je terugkrijgt als je 
de autodeelgroep 
verlaat 

€ 10 / jaar per gezin 
aan platform 
Cozywheels 

/ soms niets, soms per 
dag bv. 8 euro 

varieert per auto 
tussen 0,20 euro en 
0,45 euro / km 

 

 

 

 

https://www.cozywheels.be/?context=vlaanderen

