
 

 

 

 

1. De eerste stap van de implementatie van de samengevoegde diensten (DriveNow and car2go) zijn de co-branded stickers op de 

DriveNow-auto’s. DriveNow voegt momenteel de SHARE NOW-sticker toe aan alle DriveNow-auto’s in de stad.  

 

Persbericht 
 

SHARE NOW breidt uit naar Stockel Square 

Deelauto’s kunnen worden opgehaald en achtergelaten bij Interparking 

 

Brussel, 13 juni 2019 – SHARE NOW, de autodeeldienst in Brussel die voorheen bekend stond als 

DriveNow1, breidt zijn diensten uit naar de openbare Stockel Square Interparking in Woluwe. De 

parking bevindt zich in het bruisende centrum van Stockel, de populaire wijk in het oosten van 

Brussel.  

 

Vanaf vandaag kunnen SHARE NOW-gebruikers een auto ophalen en achterlaten op een van de 

gereserveerde plekken in de Stockel Square Interparking. Dit biedt veel mensen die op loop- of 

fietsafstand van Stockel Square wonen, werken of winkelen de mogelijkheid om zich snel en 

eenvoudig te verplaatsen naar andere delen van Brussel of de luchthaven.  

 

Aanbod matchen met vraag 

“Stockel Square is een populaire en dichtbevolkte wijk die we al een tijdje op het oog hebben”, zegt 

Julien Vandichel, Sales and Business Development Manager SHARE NOW Brussel. “In onze 

gebruikersapp merkten we een toename in het aantal zoekopdrachten naar auto’s in en rond Stockel 

Square. Daarom besloten we het aanbod te laten aansluiten op de vraag. Vanwege een aantal 

beperkingen breiden we niet volledig uit naar Stockel, maar maken we gebruik van de bestaande 

Interparking. Die is perfect gelegen om de meerderheid van het lokale publiek te bedienen. Dat we 

ook erg tevreden zijn over de huidige samenwerking met andere Interparking-garages in Brussel, 

maakt de toevoeging van Stockel Square nog waardevoller voor de SHARE NOW-community.” 

 

De parkeerplaatsen voor de deelwagens bevinden zich in het buitengedeelte van de Interparking-

garage en zijn te herkennen aan de felgele kleur. Net als in de andere elf Interparking-garages in 

Brussel hebben gebruikers toegang met de Pcard, die zich in de centrale armleuning van alle SHARE 

NOW-auto’s bevindt. Net als bijvoorbeeld brandstof en verzekeringen, zitten de parkeerkosten vervat 

in de prijs per rijminuut. Een extra parkeerticket kopen is dus niet nodig.  

 

--- 

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 31 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 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 

https://www.drive-now.com/be/en/now/map-brussels
https://www.drive-now.com/be/en/tips/interparking
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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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