
 
 
 

 

DriveNow richt zich nu ook op zakelijke mobiliteit 

Modalizy en XXImo nemen DriveNow op in hun mobiliteitsaanbod 

Brussel, 14 december 2017 – Modalizy en XXImo, de twee belangrijkste leveranciers van alles-in-

één mobiliteitskaarten voor zakelijk gebruik, hebben DriveNow als eerste free-floating 

autodeeldienst in België in hun aanbod opgenomen. Dit betekent dat kaarthouders van Modalizy 

en XXImo zich voortaan met een DriveNow-deelwagen van A naar B door Brussel kunnen 

verplaatsen.  

Door de samenwerking met DriveNow worden Modalizy en de XXImo Mobility Card nog meer een 

totaaloplossing voor zakelijke mobiliteit. Houders van deze mobiliteitskaarten kunnen voor elk traject 

bepalen wat voor hen op dat moment het meest geschikte vervoersmiddel is. En dat binnen een met 

de werkgever afgesproken budget.  

De kaarthouders van Modalizy en XXImo beschikken in Brussel nu over een vloot van 310 MINI en 

BMW die verspreid staan over het hele DriveNow bedrijfsgebied. De kaarthouders kunnen die 

voortaan dus gebruiken volgens DriveNow’s free-floating-principe. Free-floating houdt in dat je als 

gebruiker een wagen vlakbij ophaalt en hem na gebruik achterlaat waar je maar wilt binnen de 

business area. DriveNow zorgt er zelf voor dat de wagens evenwichtig verspreid blijven over het hele 

gebied. 

Étienne Rigo, Managing Director van Modalizy: “Dat onze kaarthouders zich nu ook via free-floating 

door de stad en zelfs naar de luchthaven kunnen verplaatsen, maakt dat DriveNow een extra 

waardevolle en complementaire toevoeging is aan onze waaier van mobiliteitskeuzes die reeds 

bestonden uit tanken, openbaar vervoer, taxi en zoveel meer.” Patrick Bunnik, CEO van XXImo: 

“Autodelen past perfect bij onze visie en biedt de Mobility Card-houders van Athlon, LeasePlan, Q8 

en Alphabet nog meer flexibiliteit in hun keuzes voor zakelijke mobiliteit.” 

DriveNow zet dankzij de samenwerking met Modalizy en XXImo een eerste grote stap op de zakelijke 

markt. Christian Lambert, Managing Director van DriveNow België: “Bijna anderhalf jaar na onze 

lancering in Brussel tellen we al ruim 20.000 geregistreerde gebruikers. Dat mensen nu ook voor 

zakelijke verplaatsingen een beroep kunnen doen op een deelwagen is een grote stap vooruit, zowel 

voor de werkgevers als hun werknemers. En voor de maatschappij in het algemeen, want met deze 

samenwerking bieden wij mensen een slim alternatief voor de bedrijfswagen. Zo dragen DriveNow, 

XXImo en Modalizy samen hun steentje bij aan de stadsmobiliteit van morgen.” 

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. Meer dan 1 miljoen geregistreerde klanten vinden en reserveren een voertuig met 

de DriveNow-app of via de website en gebruiken de service in meerdere steden. DriveNow beschikt over een 

wagenpark van meer dan 6.070 voertuigen, verspreid over München, Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Hamburg, 

Wenen, Londen, Kopenhagen, Stockholm, Brussel, Milaan, Helsinki en Lissabon. 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://www.drive-now.com/be/nl/brussels/map?refererUrl=https%3A%2F%2Fwww.drive-now.com%2Fbe%2Fnl%2Fhow-it-works%2Fbusiness-area


 
 
 

 
Voor meer informatie met betrekking tot deze samenwerking, neem contact op met Julien Vandichel, 

Sales & Business Development Manager, julien.vandichel@drive-now.com / +32 483 52 01 38. 

 
Perscontact 

LVTPR 

Karolien Cloots  

Tel: +32 (0)2 474 17 40 

e-mail: drivenow@lvtpr.com / xximo@lvtpr.com  
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