
 

 

Alert 

DriveNow brengt als eerste autodeelcabrio’s naar Brussel 

Brussel, 20 april 2017 – DriveNow, de carsharing-service die zich in juli 2016 vestigde in 

Brussel, biedt zijn gebruikers vanaf vandaag de mogelijkheid zich te verplaatsen in een MINI 

Cooper Cabrio. DriveNow is daarmee de eerste speler op de Brusselse autodeelmarkt die het 

rijden met open dak mogelijk maakt. 

De 20 MINI Cooper Cabrio’s worden net zoals de andere BMW en MINI verspreid over het hele 

DriveNow-bedrijfsgebied. Gebruikers zien in de DriveNow-app duidelijk waar de cabrio’s zich 

bevinden en kunnen ze even makkelijk 

reserveren en gebruiken als de andere 

wagens. Na de rit laten ze de auto volgens het 

free-floating-principe gewoon achter op gelijk 

welke plek binnen het bedrijfsgebied. 

De cabrio’s zijn beschikbaar in de kleuren 

‘white silver’ en ‘midnight black’ en hebben 

een softtopdak dat opent en sluit in 18 seconden. Daardoor kan je ook bij wisselvallig weer - zo 

typisch voor ons land - genieten van een open dak op de zonnige momenten. 

In de winter kost het gebruik van een cabrio evenveel als de andere wagens: 33 cent per 

gereden minuut en 19 cent per geparkeerde minuut. In de zomer is de kost per gereden minuut 

36 cent. 

Christian Lambert, Managing Director van DriveNow België: “Onze gebruikers zijn 

levensgenieters die bij mooi weer massaal naar een zonnige plek trekken: Brussel Bad, een 

terrasje, een dakfeestje bij vrienden … Dan is het toch extra fijn dat je ook tijdens de heen- en 

terugrit van dat zomerse gevoel kan genieten? Met de zomer in aantocht zijn we heel blij dat ze 

nu die mogelijkheid hebben. We starten met 20 cabrio’s en staan er uiteraard voor open dat 

aantal in de toekomst te verhogen. Na de recente introductie van onze elektrische i3-wagens – 

ook al een primeur voor Brussel – en de vernieuwing van onze app, is dit een nieuwe stap 

voorwaarts in onze service. Zo drukt DriveNow als pionier opnieuw zijn stempel op de Brusselse 

mobiliteit.” 

https://www.drive-now.com/be/nl/brussels/map?refererUrl=https%3A%2F%2Fwww.drive-now.com%2Fbe%2Fnl%2Fhow-it-works%2F


 

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 5.500 voertuigen in München, 

Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Hamburg, Wenen, Londen, Kopenhagen, 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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