IK DEEL
MIJN AUTO,
JIJ OOK?
BRAM uit Ledeberg
Deel je auto met je buren via DEGAGE.BE
Jij bespaart geld en ruimte. Je buurt wordt blij.
En Dégage doet de rest.

Waarom je auto delen?

Dégage ontzorgt je

Bespaar geld

• Afspraken. Binnen de krijtlijnen
van Dégage bepaal je zelf wat
kan en niet kan met je wagen.
• Reservatiesysteem. Keur de
aanvragen goed, online of via de
app.
• Afrekening. De gebruiker betaalt
aan Dégage en Dégage betaalt
aan jou.
• Autodeelverzekering. Een voor
delige groepsverzekering die
aangepast is aan autodelen.
• Omnium. Alle auto’s zijn
omniumverzekerd.

Voor elke kilometer die iemand an
ders met je wagen rijdt, bespaar je
kosten. Zo spaar je jaarlijks al snel
honderden tot een paar duizend
euro uit. Aankoop, verzekering,
belasting, onderhoud, autokeuring,
… Een auto is duur, zeker als die
vaak stilstaat.

Leer je buren kennen

Meestal overhandig je de auto
sleutel persoonlijk aan de gebrui
ker. Zo groeit er vertrouwen en
leer je elkaar kennen.

Dégage organiseert
auto- en fietsdelen tussen
burgers. Dit doen we al
meer dan 20 jaar! In Gent
delen 240 eigenaars hun
auto via Dégage. En elke
week komt er een auto
bij! De jouwe ook?

Doe je buurt een plezier

Door je auto te delen, hoeven
anderen er geen te kopen. Een
buurt met minder auto’s wordt
veiliger en leefbaarder. Bovendien
kunnen anderen zich dankzij jou
beter en goedkoper verplaatsen.

Ontdek alternatieven

Als je je eigen wagen deelt, merk
je na een tijdje dat je nog minder
met de auto rijdt omdat je soms
een beter vervoersmiddel kan
kiezen. En die zijn vaak gezonder,
leuker en duurzaam!

“
“

Onze auto wordt vaak gebruikt.
Dat betekent dat er echt nood
is aan meer deelauto’s in de
buurt. Het is trouwens heel fijn
om eigenaar te zijn van een
deelauto.
BRAM uit Ledeberg
Per kilometer worden de
kosten verdeeld. Zuiver
kostendelend, dat is fijn en
correct. Ethisch is dit voor mij
het meest correcte systeem.
HENK uit Oostakker

• Schaderegeling: Dégage handelt
schade af op een sociale manier,
eerlijk voor iedereen.
• Toegang tot de hele vloot.
Stadswagens, monovolumes,
elektrische wagens, … zelfs bak
fietsen, plooifietsen en tandems!
• Parkeervoordelen. Parkeer dank
zij autodelen gratis in heel Gent.
Bovendien zijn er al heel wat
voorbehouden parkeerplaatsen.
• Pechhulp. Alle auto’s hebben een
pechverhelping.

Zin om mee te doen of vragen?
Om met je auto in te stappen volg
je eerst een infomoment zodat je
goed mee bent met ons verhaal.
Een vrijwilliger zal je nog eens
haarfijn uitleggen hoe alles werkt
en al je vragen beantwoorden.
En zo kunnen we ook kijken of je
auto in aanmerking komt.

Ontdek alles over je
eigen auto delen op
www.degage.be/
ikdeelmijnauto

Deze infosessies gaan zowel
online door als in je buurt.
Inschrijven kan via
www.degage.be/infosessie

V.U. Dégage! vzw, Moriaanstraat 10, 9050 Gent

Dégage ijvert voor leefbare en sociale buurten.
De werking wordt grotendeels gedragen door leden en vrijwilligers.

www.degage.be

