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DriveNow-wagens sinds vandaag beschikbaar in Brussel 

Pascal Smet geeft officiële startschot van free-floating carsharingdienst in 

Trammuseum 

Brussel, 6 juli 2016 - Vanmiddag introduceerde de internationale carsharingdienst DriveNow zijn 

activiteiten in Brussel met een lanceringsevent in het Brusselse Trammuseum. Brussel is de tiende stad 

waar de joint venture van de BMW Group en Sixt SE actief wordt, na o.a. Londen, Berlijn en Stockholm. 

Om klokslag 12u stelden Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet en kersvers Managing Director 

van DriveNow, Christian Lambert, de wagens officieel ter beschikking van het publiek. Gebruikers die 

zich al hadden ingeschreven – dat kon al sinds 22 juni – kunnen vanaf vandaag één van de DriveNow-

wagens gebruiken volgens het voor Brussel gloednieuwe principe van free-floating: je pikt - zonder 

boeking of reservatie vooraf - de dichtstbijzijnde wagen op laat die na je verplaatsing achter op gelijk 

welke legale plek binnen het Brusselse grondgebied.  

Minister Smet: “Mobiliteit is voor een grootstad als Brussel een permanente uitdaging, en 

DriveNow’s systeem van free-floating is een prima aanvulling op de waaier aan openbare 

transportmiddelen die de Brusselse inwoners en bezoekers nu al ter beschikking hebben. Daarom 

heb ik ervoor geijverd het free-floaten in onze hoofdstad wettelijk mogelijk te maken en zo de 

Brusselaars de mogelijkheid te geven gebruik te maken van diensten zoals die van DriveNow.” 

 “Onze keuze voor het Trammuseum als locatie voor deze lancering is niet toevallig”, vult Christian 

Lambert aan. “DriveNow draagt de complementariteit met andere vervoersmiddelen hoog in het 

vaandel en investeert daarom in een goeie relatie met de openbaarvervoersmaatschappijen. Die is in 

het belang van alle partijen, in de eerste plaats van de gebruiker.” 

In bijlage vindt u het persbericht dat eerder verscheen over de introductie van DriveNow in Brussel.  

Meer info kan u vinden via deze link.  

Over DriveNow 

DriveNow, de carsharing joint venture van BMW Group en Sixt SE, is beschikbaar in verschillende Europese 
steden en verhuurt op basis van het free-floating-principe verschillende hoogwaardige premium voertuigen 
van de merken BMW en MINI. De voertuigen zijn op te pikken en weer achter te laten op elke locatie binnen 
een afgebakend zakelijk gebied. Maar liefst meer dan een half miljoen geregistreerde klanten vinden en 
reserveren een voertuig met de DriveNow-app of via de website en kunnen de service in meerdere steden 
gebruiken. DriveNow beschikt over een wagenpark van meer dan vierduizend voertuigen in München, Berlijn, 
Düsseldorf, Keulen, Hamburg, Wenen, Londen, Kopenhagen en Stockholm. Twintig procent daarvan zijn 
elektrische BMW i3-modellen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat één DriveNow-voertuig ten 
minste drie privéauto’s vervangt. Zo draagt DriveNow bij aan het ontlasten van de verkeerssituatie in steden. 
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