
deel je mee?
Neem een kijkje op onze website en 

schrijf je in voor een infosessie. 

Een autodeler vertelt meer over de werking van 

Dégage! en geeft antwoord op al jouw vragen. 

Hierna kan je simpelweg lid worden!

www.degage.be

info@degage.be
PARTICULIER
Dégage! is volledig voor en door particulieren 
georganiseerd. Bovendien wordt de vzw door 
vrijwilligers gedragen. Daardoor kunnen we de 
kostenstructuur van de organisatie laag houden. 
Dégage! streeft geen winst na.

kiezen voor goedkoop vervoer: 
autodelen = kosten delen

duidelijk zicht op de reële kosten van je 
autogebruik

gaan voor meer ruimte, minder wagens en 
een propere lucht

super sociaal: contact met andere mensen 
uit je buurt

kiezen voor rationeel autogebruik: een auto 
als je er echt één nodig hebt

via de algemene vergadering van de vzw 
inspraak in hoe de organisatie werkt

KIEZEN VOOR DÉGAGE! IS:

A U T O D E L E N



Heb je geen auto maar heb je er wel af en toe 
een nodig? Of heb je een auto maar je gebruikt 
hem niet zo veel? Dan is Dégage! iets voor jou! 

Bewust 
delen,

meer 
buurt.

Autodelen is niet enkel goed voor jouw porte-
monnee. Dégage! staat voor bewust autogebruik 
en duurzame mobiliteit. 

Wie geen auto voor de deur heeft staan, ge-
bruikt er minder snel één. Door een auto te de-
len zijn er minder wagens nodig en is er in jouw 
straat meer ruimte om te wandelen, te fietsen en 
te spelen. Een auto delen met je buren is ook de 
ideale manier om elkaar beter te leren kennen 
én het is bovendien goed voor het milieu! 

onze vloot
Van een kort bezoek tot een lange vakantie: je 
kiest zelf hoe vaak en hoe lang je een auto ont-
leent. 

Alle deelwagens zijn eigendom van particulie-
ren. Hierdoor varieert het auto-aanbod. Je kan 
altijd dezelfde wagen ontlenen in je buurt, maar 
net zo goed op ontdekkingstocht gaan langs 
verschillende merken en types. 

autodelen = kosten delen

eenvoudig gedeeld!
Autodelen vergt een beetje planning, maar dat 
went snel! Als ontlener reserveer je jouw autorit 
via het online reservatiesysteem. Je regelt de 
sleutel met de eigenaar en na afloop geef je de 
kilometerstanden in.  Om het kwartaal ontvangt 
de ontlener een afrekening en krijgt de eige-
naar kosten terugbetaald.

“Op bezoek bij verre familie of een 
verhuis … Sporadisch kan een auto heel 
handig zijn. Maar boodschappen doe ik 
gewoon met de fiets en rugzak!” Sarah 

Dégage! betekent ook letterlijk ‘uit 
de weg’: autodelen leidt tot minder 
auto’s en tot meer buurt!

“Dégage! wordt terecht de sympathiekste 
autodelenclub van het land genoemd: 
warm, informeel, gezellig, niet commer-
cieel.” John

autodelen? 
je nieuwe vrijheid!

Je hebt geen auto

Je betaalt enkel de kilometers die je rijdt: geen 
jaarlijks lidgeld, geen abonnementskosten en 
geen kost voor gereden tijd. Bovendien heb je 
zonder auto een pak minder zorgen!

JE HEBT EEN AUTO

... maar je auto staat meerdere dagen in de week 
stil? Laat anderen met je auto rijden. Voor elke 
kilometer die iemand anders met je wagen rijdt, 
win je je kosten terug. Zo spaar je jaarlijks al 
snel honderden tot een paar duizend euro uit.


