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DriveNow voortaan nog gebruiksvriendelijker: reserveer en vertrek 

in enkele seconden 

 

 Huren DriveNow-wagens nog eenvoudiger en sneller 

 Data-invoer in de wagen tot een minimum herleid  

 Vernieuwde app is eerste stap in integratie van extra innovatieve features  

 Ook DriveNow-website en -blog in nieuw jasje 

 

Brussel, 23 maart 2017 – Het reserveren en gebruiken van een wagen van DriveNow, de 

free-floating carsharing joint venture van BMW Group en Sixt SE, gaat vanaf vandaag nóg 

vlotter. Gebruikers reserveren, openen en starten de wagen voortaan in enkele seconden. 

Bovendien zijn alle huuropties, zoals het boeken van uur-pakketten, in de app geïntegreerd. 

De komende maanden introduceert DriveNow stapsgewijs nieuwe features in de app, die 

beschikbaar is voor iOS en Android. 

 

“We hebben de app omgebouwd in nauwe samenwerking met onze gebruikers”, vertelt 

Christian Lambert, Managing Director van DriveNow België. “Tijdens het hele 

ontwikkelingsproces hebben we feedback van onze gebruikers gevraagd en verwerkt. Bijna al 

onze gebruikers huren hun DriveNow-wagens via de app en met deze update maken we die 

nog gebruiksvriendelijker. Alle functies die belangrijk zijn voor het huren van een DriveNow-

wagen zijn in de app geïntegreerd. Dat versnelt het proces aanzienlijk en maakt het huren van 

een auto veel eenvoudiger voor de gebruiker”, zegt Christian Lambert. 

 

De snellere huurprocedure is een sleutelfactor: alle 300 BMW en MINI van DriveNow kunnen 

vanaf nu worden gereserveerd met één handeling in de app en de gebruiker kan de wagen in 

enkele seconden openen vanop 150 meter afstand. Dankzij de vernieuwde app kunnen ze ook 

hun trip plannen, de auto controleren op schade en uur-pakketten boeken. Deze data-invoer 

vanop afstand vervangt de invoer via het display in de wagen. Daardoor moet de gebruiker 

enkel zijn viercijferige pincode invoeren om de huur te starten en de auto vertrekkensklaar te 

maken.  
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“De verdere ontwikkeling van de DriveNow-app is een belangrijke stap voor ons”, verklaart 

Christian Lambert. “Onze vernieuwde app is de basis van extra innovatieve features die we in 

de nabije en verre toekomst zullen integreren.” 

 

Samen met de vernieuwing van de huurprocedure kreeg niet enkel de app, maar ook de 

website en de blog van DriveNow een nieuw en modern design. Dat legt de nadruk op 

intuïtieve gebruiksvriendelijkheid en versterkt de positionering van DriveNow als een urban 

lifestyle merk.  

 

Gebruikers kunnen de nieuwe DriveNow-app gratis downloaden in de App Store 

(voor iOS) en Google Play (voor Android).  

 

Voor de nieuwe website en extra informatie, ga naar drive-now.be  

 --- 

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 850.000 
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 vijfduizend voertuigen in München, Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Hamburg, Wenen, Londen, 
Kopenhagen en Stockholm, Brussel en Milaan. 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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