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DriveNow en car2go bundelen krachten: SHARE NOW wereldwijd 

grootste aanbieder van flexibel autodelen  

 

• Vier miljoen gebruikers, 30 steden en 20.000 auto’s 

• Toekomstige vlootuitbreiding met BMW- en MINI-auto’s  

• SHARE NOW een van vijf mobiliteitsdiensten binnen joint venture BMW Group 

en Daimler AG 

 

Berlijn/Brussel, 28 februari 2019 –DriveNow en car2go zijn samengebracht tot het nieuwe 

free-floating autodeelbedrijf SHARE NOW. Door de twee diensten samen te voegen, wordt 

SHARE NOW 's werelds grootste aanbieder van free-floating autodelen. Vanaf nu zijn er in 30 

steden in Europa en Noord-Amerika meer dan 20.000 auto’s van de merken BMW, Mercedes-

Benz, smart en MINI beschikbaar. Vier miljoen gebruikers zijn al geregistreerd bij de service. 

Olivier Reppert, voormalig Managing Director van car2go, zal het gezamenlijke autodeelbedrijf 

internationaal leiden. SHARE NOW is een van de vijf mobiliteitsdiensten binnen de joint 

venture van BMW Group en Daimler AG. 

 

"SHARE NOW heeft een duidelijke visie: duurzame mobiliteit creëren voor en samen met 

steden, met aanzienlijk minder verkeer en uitstoot”, zegt Olivier Reppert, de nieuwe CEO van 

het bedrijf. “Eén deelauto vervangt tot acht privéauto's. Autodelen verbetert ook de 

levenskwaliteit in steden omdat het een kostenefficiënt en flexibel alternatief is voor autobezit. 

En we staan nog maar aan het begin. Met de gezamenlijke expertise en middelen van twee 

sterke autodeeldiensten zal SHARE NOW in de toekomst blijven groeien en nog meer mensen 

in steden overtuigen om te kiezen voor onze flexibele mobiliteitsservice", aldus Reppert.  

 

Een belangrijk onderdeel van de toekomststrategie is elektrische mobiliteit. Met vier volledig 

elektrische vloten, en een gedeeltelijk elektrische vloot in 13 andere steden, waaronder 

Brussel, is SHARE NOW nu al de grootste aanbieder van elektrisch free-floating autodelen. 

Tot nu toe hebben gebruikers al een totale afstand van 120 miljoen kilometer afgelegd met 

ongeveer 3.200 elektrische auto’s. 
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Auto’s van Mercedes-Benz and smart gepland voor de Brussels vloot 

De DriveNow-vloot en -diensten blijven in Brussel voorlopig dezelfde, maar er zijn plannen om 

de service uit te breiden. Christian Lambert, CEO van DriveNow in Brussel: "Dit is pas het 

begin van SHARE NOW. In de komende maanden zullen we bekijken welke Mercedes-Benz- 

en smart-modellen we de inwoners en bezoekers van Brussel als onderdeel van de vloot 

kunnen bieden.”  

 

Ondertussen bevat de DriveNow-app ook de wagens van beide diensten in de betrokken 

steden, waardoor het DriveNow-aanbod uitbreidt met 18 Europese en Noord-Amerikaanse 

steden. DriveNow-klanten kunnen zich in de toekomst ook registreren bij car2go, waardoor ze 

twee keer zoveel keuze hebben op het vlak van auto’s en steden als voorheen. Op lange 

termijn is het de bedoeling om een volledig geïntegreerde dienst tot stand te brengen in één 

autodeel-app. De komende maanden dragen de deelauto’s zowel de oude als de nieuwe 

merknaam. In Brussel betekent dat ‘DriveNow joins SHARE NOW’. Na deze overgangsperiode 

wordt voor alle auto’s de nieuwe branding geïntroduceerd. 

 

SHARE NOW onderdeel van joint venture BMW Group en Daimler AG 

SHARE NOW is een van de vijf diensten die worden aangeboden door de nieuwe mobiliteits-

joint venture van BMW Group en Daimler AG, die op 22 februari officieel in Berlijn werd 

voorgesteld. Samen met de vier andere mobiliteitsbedrijven REACH NOW, CHARGE NOW, 

PARK NOW en FREE NOW, zal SHARE NOW profiteren van de beste technologie, evenals 

de middelen en ervaring van twee van de meest gerenommeerde autobedrijven ter wereld, 

maar toch onafhankelijk opereren binnen de joint venture. Het gemeenschappelijke doel is om 

te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van miljoenen mensen. Alle vijf mobiliteitsdiensten 

staan dan ook voor duurzame, verbonden en toekomstgerichte stedelijke mobiliteit. 

 

Meer informatie op www.drive-now.com/be/nl/brussels/ of www.drive-now.com/be/nl/press.  

-- 

Over SHARE NOW 

Altijd en overal een auto huren - dat is SHARE NOW. Als marktleider en pionier op het gebied van free-floating 

autodelen heeft SHARE NOW meer dan vier miljoen gebruikers en is het wereldwijd vertegenwoordigd in 30 grote 

steden met meer dan 20.000 voertuigen, waarvan meer dan 3.200 elektrisch worden aangedreven. Alle stappen, 

van de registratie tot en met het huurproces, worden digitaal uitgevoerd via een smartphone-app. SHARE NOW 

biedt een duurzame oplossing voor stedelijke mobiliteit en draagt, als onderdeel van een reeks mobiliteitsopties, 

aanzienlijk bij aan het verminderen van files in steden: elk SHARE NOW-voertuig vervangt tot acht privéauto's in 

http://www.your-now.com/
http://www.drive-now.com/be/nl/brussels/
http://www.drive-now.com/be/nl/press
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het stadsverkeer en wordt tot zes keer vaker gebruikt. SHARE NOW is de grootste aanbieder van elektrisch free-

floating autodelen ter wereld met vier Europese steden met een 100 procent elektrische vloot en 13 steden met 

een gedeeltelijk elektrische vloot. Tegenwoordig is SHARE NOW aanwezig in Europa en Noord-Amerika met auto’s 

van BMW, Mercedes-Benz, MINI en smart en blijft het zijn marktleiderschap op het gebied van free-floating 

autodelen uitbreiden. SHARE NOW is een van de vijf mobiliteitsdiensten die vallen onder de in 2019 opgerichte 

joint venture van BMW Group en Daimler AG. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in de Duitse hoofdstad 

Berlijn. 
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