Wat is autodelen?

Autodelen is een wagen delen met buren, kennissen of vrienden. Zo kan
je je eigen autodeelgroep opstarten in je buurt! Door aan autodelen te
doen, optimaliseer je de mobiliteit van iedereen en gebruik je een auto
efficiënter; de kosten worden onderling gedeeld. Het is dus
gemakkelijk, goedkoop en goed voor het milieu! Sluit je aan bij Cozycar
en vind jouw autodeelgroep.

Je hebt een wagen
... en je wil die delen met je buren?
Je kan tot 3000 euro besparen per jaar
Je deelt niet alleen je kosten, maar ook de taken
Je leert je buren kennen
Je draagt bij tot een aangenamere buurt

Een wagen nodig?
Vind een deelwagen in je buurt
Je hebt altijd een wagen wanneer je één nodig hebt
Je betaalt enkel je gebruik
Je leert mensen kennen uit je buurt
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Bij Cozycar kan je terecht voor
Wat is autodelen?
een autodeelverzekering

een online reservatiekalender
contracten en reglementen
een helpdesk
promotiemateriaal

Meer informatie

www.cozycar.be
hello@cozycar.be
09 242 32 79

maandag - donderdag 9u30 tot 12u30
vrijdag 14u00 tot 16u30
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