Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Autodelen Cambio
Cambio autodelen is een eenvoudige formule waarbij op verschillende, vaste
standplaatsen in de stad auto’s ter beschikking staan. Tegen een vergoeding kun je
die reserveren en vrij gebruiken. Op het einde van de rit zet je de auto terug op de
standplaats, zodat de volgende gebruiker ermee weg kan.
Als je weinig rijdt, is autodelen een stuk goedkoper dan een eigen wagen.
Je hoeft geen investeringskosten te doen voor een nieuwe wagen. De cambiowagens
zijn omnium verzekerd. Onderhoud en herstellingskosten zijn in de prijs inbegrepen. Je
bent verlost van de jaarlijkse autokeuring.
Op volgende locaties vind je cambiowagens:
Bapaumeplein
Canadaplein (twee wagens)
Gaston Roelandtsplein
Gentpoort
Graaf Visartpark
P Centrum Station (twee wagens waaronder een kleine bestelwagen)
Potterierei (t.h.v. Dampoort)
Sint-Jansplein
Stationsparking kant Sint-Michiels (vijf wagens waaronder een kleine
bestelwagen)
Werfplein
Een simulatie heeft uitgewezen dat iemand die 4.000km per jaar rijdt, 150 euro per
maand bespaart. Jaarlijks kan je zo 1.800 euro sparen.
Wie ongeveer 10.000 km per jaar aflegt met de wagen, is goedkoper af met cambio
autodelen.
Zowel bestaande als nieuwe klanten die een betalend jaarabonnement van De Lijn
hebben, kunnen voor een jaar een gratis abonnement aanvragen op cambioautodelen.
Voorwaarden
Procedure
Bedrag

Voorwaarden
Iedereen kan een cambio-abonnement aanvragen.
Je kunt één jaar een gratis abonnement op Cambio krijgen als je een abonnement op
De Lijn hebt dat aan deze voorwaarden voldoet:
aanbod geldig voor alle 'particuliere' tarieven (Start, Bonus én Comfort, maar met
max. van 8 euro korting per maand voor Comfort);
geldig voor nieuwe én bestaande klanten;
enkel personen met een betalend jaarabonnement van de Lijn komen in
aanmerking voor deze korting (ook geldig voor gecombineerde abonnementen
met NMBS, MIVB en TEC);
personen die gratis rijden komen niet in aanmerking, met uitzondering van
personen die gratis rijden omdat hun werkgever een abonnement voor hen
koopt.

Procedure
Particulieren schrijven eenvoudig in via het inschrijvingsformulier op de website van
Cambio.
Bedrijven en organisaties nemen contact op met de Klantendienst:
070 222 292 - vlaanderen@cambio.be

Bedrag
Zie website Cambio - tarief

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
Morgen gesloten
Alle openingsuren

