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Sinds DriveNow-lancering al meer dan 100.000 free-floating 

kilometers afgelegd 

Brussel, 13 september 2016 – DriveNow, de free-floating carsharing service die begin juli actief werd 

in Brussel, heeft ondertussen de kaap van de 5.000 gebruikers bereikt, samen goed voor meer dan 

100.000 free-floating kilometers. 

Op 22 juni introduceerde DriveNow, de joint venture van de BMW Group en Sixt SE, in Brussel het 

systeem van free-floating: een autodeeldienst waarbij gebruikers – zonder boeking of reservatie vooraf 

– een auto kunnen oppikken en achterlaten binnen het Brusselse grondgebied.  

Vandaag telt DriveNow al meer dan 5.000 geregistreerde gebruikers. De gemiddelde rit duurt tussen 

de 20 en 40 minuten, waarbij een afstand van gemiddeld 8 à 14 kilometer wordt afgelegd. Uit de 

verzamelde gegevens blijkt dat de meeste wagens worden opgepikt tussen het Warandepark en het 

Jubelpark, het gebied tussen de Dansaertstraat en het Sint-Katelijneplein, alsook ten noorden van het 

Ter Kamerenbos. Een duidelijk teken dat daar de meeste early adopters actief zijn op het vlak van 

autodelen in het algemeen, en free-floating in het bijzonder. 

Christian Lambert, Managing Director van DriveNow België: “We zijn heel blij dat de Brusselse 

inwoners en bezoekers het free-floaten zo snel hebben omarmd. Het toont aan dat onze service een 

waardige aanvulling is op het huidige aanbod aan vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, en 

dat de deeleconomie ook op het vlak van mobiliteit een mooie toekomst voor zich heeft. Daarom 

hebben we ondertussen ook beslist het DriveNow-bedrijfsgebied – de oppervlakte waarbinnen je 

onze auto’s kan ophalen en achterlaten – te vergroten van 55 km² naar 60 km². Zo ligt ook Ukkel en 

omgeving in de zone. En we zullen, zoals bij de lancering al aangekondigd, de vloot van 300 wagens 

zeer binnenkort volledig hebben uitgerold.” 

Om de complementariteit van DriveNow met het openbaar vervoer extra in de verf te zetten en de 

inwoners en reizigers van en naar Brussel optimale mobiliteitsoplossingen te bieden, hebben 

DriveNow en de NMBS een eerste samenwerking opgezet. Tijdens de Week van de Mobiliteit bieden 

zij alle NMBS-gebruikers een gratis DriveNow-inschrijving en 40 gratis rijminuten. Zo kunnen 

gebruikers vanop de trein via de app de dichtstbijzijnde wagen kiezen die hen naar hun 

eindbestemming brengt, en ook weer tijdig terug brengt op het station voor het halen van de 

volgende trein. Christian Lambert: “Wij hopen dat dit een succesvolle samenwerking wordt en dat we 

in de toekomst nog meer kunnen gaan samenwerken met het openbaar vervoer.” Meer info via 

www.detrein.be. 

Meer info over DriveNow kunt 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 

http://www.detrein.be/
https://be.drive-now.com/nl/
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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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