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Makkelijk van A naar B met DriveNow in Brussel 

Free-floating carsharingdienst nu ook in Brussel beschikbaar 

Brussel, 10 augustus 2016 – Onlangs introduceerde de internationale carsharingdienst DriveNow zijn 

activiteiten in Brussel. Onze hoofdstad is daarmee de tiende stad waar de joint venture van de BMW 

Group en Sixt SE actief wordt, na o.a. Londen, Berlijn en Stockholm.  

Het eenvoudige en praktische systeem van free-floating carsharing is gloednieuw in ons land: je pikt 

via de DriveNow app - zonder boeking of reservatie vooraf – de dichtstbijzijnde DriveNow-wagen op 

en laat die na je verplaatsing achter op gelijk welke correcte parkeerplek binnen het Brusselse 

grondgebied. DriveNow stelt in totaal 300 wagens ter beschikking: BMW 1-series en 2-series Active 

Tourer en MINI’s. De auto’s van DriveNow zijn ook toegankelijk voor niet-Brusselaars en pendelaars. 

Je betaalt 33 cent per gereden minuut, ongeacht het model, en 19 cent per minuut als je parkeert 

tijdens het gebruik. In die prijs zijn brandstof, verzekering, onderhoud en parkeerkosten inbegrepen. 

Wie zijn auto binnen de DriveNow-zone van 55 km² parkeert op de openbare weg, hoeft dus geen 

parkeerticket te kopen. DriveNow streeft er naar om een wagen beschikbaar te stellen binnen de 500m 

van waar je je bevindt in de desbetreffende zone. 

Het systeem van free-floating carsharing is een mooie aanvulling op het aanbod van openbaar vervoer 

in onze hoofdstad, en is een erg handige mobiliteitsoplossing voor wanneer je je echt met de wagen 

wilt verplaatsen, bijvoorbeeld om grotere boodschappen te doen.  

Christian Lambert, Managing Director van DriveNow België: “Net zoals zoveel grootsteden kampt 

Brussel al jaren met een mobiliteitsprobleem, en als één van de grootste wereldwijde spelers op het 

vlak van carsharing, mocht DriveNow ook in onze Europese hoofdstad niet ontbreken. Ons systeem van 

carsharing  een belangrijke aanvulling op het huidige transportaanbod, en biedt de Brusselaar een nog 

bredere waaier aan verplaatsingsmogelijkheden. “ 

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 bedrijfsgebied. 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. 

  

https://be.drive-now.com/
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