
IN BEVEREN

DEELMOBILITEIT



DEELAUTO'S AUTOPARTNERS SHARE
In Beveren kunt u gebruik maken van 2 elektrische 
deelauto's binnen het project 'Waasland 
Klimaatland'.

AFHAALPUNTEN
Beveren
parking nieuw gemeentehuis
Melsele
buurtparking Kerkendam, Kalishoekstraat

HOE GEBRUIKEN
• U betaalt GEEN abonnementskosten, enkel voor 
  het gebruik.
• Reserveren en betalen gebeurt via de app van 
  Autopartners Share.
• U kunt de auto ruim op voorhand reserveren 
  of op het moment dat u die nodig hee�  (indien 
  beschikbaar).
• U haalt de auto op aan het afhaalpunt en 
  brengt hem na de rit naar dezelfde locatie terug.
• U opent en sluit de auto via de app.

MEER INFO
www.beveren.be
www.autopartnersshare.be

Staat uw tweede auto vaak stil? Of gebruikt u de auto maar zelden en zie je op tegen de hoge onderhouds- 
en verzekeringskosten? Dan is autodelen dé oplossing voor u: handig in gebruik én goed voor uw 
portemonnee!
Momenteel bieden in Beveren 2 operatoren deelauto's aan: Stapp.in en Autopartners Share. 
Beide systemen zijn heel handig in gebruik. U betaalt geen abonnementskosten of lidmaatschap. 
Na eenmalige registratie betaalt u per rit via de app. 
Alle deelauto's van de 2 operatoren zijn vrijgesteld van het parkeerreglement op het grondgebied van 
Beveren (betalend parkeren en blauwe zone).

STAPP.IN
In Beveren kunt u gebruik maken van 5 deelauto's 
van Stapp.in.

AFHAALPUNTEN
Beveren
• parkeerplaats Polenlaan N70 aan JC Togenblik
• buurtparking hoek Yzerhand-Ciamberlanidreef
• parking Oude Zandstraat aan garage Houttequiet
Haasdonk
• buurtparking achter de kerk
Melsele
• buurtparking overzijde OC Boerenpoort 

HOE GEBRUIKEN
• U betaalt GEEN abonnementskosten, enkel voor 
  het gebruik.
• Reserveren en betalen gebeurt via de app van 
  Stapp.in.
• U kunt de auto ruim op voorhand reserveren of op 
  het moment dat u die nodig hee�  (indien 
  beschikbaar).
• U haalt de auto op aan het afhaalpunt en brengt 
  hem na de rit naar dezelfde locatie terug.
• U opent en sluit de auto via de app.

MEER INFO
www.beveren.be
www.stappin.be

OPLAADINFRASTRUCTUUR 
VOOR ELEKTRISCHE AUTO'S 
EN FIETSEN
Oplaadpunten voor elektrische auto's
In Beveren en deelgemeenten kunt u op 
verschillende plaatsen uw auto opladen 
aan een publieke laadpaal. 
Een overzicht vindt u op www.beveren.be. 
De parkeerplaatsen aan oplaadpunten 
zijn voorbehouden aan elektrische 
auto's om op te laden. De auto's zijn 
op dat moment vrijgesteld van het 
parkeerreglement (betalend parkeren en 
blauwe zone).
Een laadpas kunt u bij diverse operatoren 
aanvragen. Een overzicht vindt u op 
www.allego.eu

Laadpaal op verzoek
U kunt kosteloos de plaatsing van een 
publieke laadpaal in uw buurt aanvragen 
via www.fluvius.be.

Oplaadpunten voor elektrische fietsen 
In de fietsenstalling op het Stationsplein 
in Beveren. 
In de fietsenstalling aan de overkant van 
het station van Beveren.
Deze oplaadservice is gratis.

“EEN DEELAUTO BETEKENT 
VOOR MIJ VRIJHEID EN 
FLEXIBILITEIT IN COMBINATIE 
MET DE ZORGELOOSHEID VAN 
GEEN AUTO TE HEBBEN.”

TOON
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DEELFIETSEN

BLUE-BIKE
Blue-bike aan het station van Beveren
Aan het station van Beveren kunt u gebruik 
maken van Blue-bike deelfietsen. 
Blue-bikes zijn handig voor werknemers 
die voor woon-werkverkeer het openbaar 
vervoer en de fiets combineren, voor 
buurtbewoners zonder fiets of voor 
toeristische bezoekjes.

HOE GEBRUIKEN
Jaarlijks lidmaatschap kost 12 EUR 
(bruikbaar op meer dan 100 locaties over 
heel België).
In Beveren betaalt u een extra voordelig 
tarief van 1,15 EUR  per rit van maximaal 
24 uur.
Lidmaatschap aanvragen via 
www.blue-bike.be in een van de 
deelnemende fietspunten 
(station Sint-Niklaas of Antwerpen)

MEER INFO
www.beveren.be
www.blue-bike.be.

KLANTENCONTACTCENTER
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
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