
CoopStroom Elektrisch Autodelen Brugge



- Erkende burgercoöperatie voor energie met sociaal en lokaal oogmerk

- Opgericht in 2017 door 18 onbezoldigde vrijwilligers, nu ook 2 halftijdse 
Projectmedewerkers gefinancierd via subsidie

- Doelstelling; de transitie naar 100 % hernieuwbare lokale energie in onze eigen 
streek versnellen

- projecten gefinancierd met geld van de coöperanten: de winst gaat naar nieuwe 
duurzame energieprojecten, sociaal ecologische projecten en winstuitkering
aan de burgers-coöperanten. 

- Open voor elke burger met stemrecht op de algemene vergadering en 
mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur

CoopStroom cv so



Coöperatieve aanpak energietransitie



Verschillende types deelwagens in Brugge



ZONES BRUGGE

1. Zone Coupure

2. CC Daverlo

3. Zone Centrum

4. Zone Sint Gillis

5. Zone Sint-Kruis

6. Zone Station 1

2

3

4
5
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1 BRUGGE COUPURE

Laadpalen

Ganzenplein

Koningin Astridpark

Nissan Evalia 7 zitpl.



2 BRUGGE DAVERLO

Laadpaal CoopStroom Daverlo

Hyundai Kona

Renault Kangoo



3 BRUGGE CENTRUM

Laadpalen

Sint Jansplein 10

Koningin Astridpark

Renault Zoë



4 BRUGGE SINT-GILLIS

Laadpalen

Sint-Clarastraat 48

Potterierei

Hyundai Kona



5 BRUGGE SINT-KRUIS

Laadpalen

Moerkerkse Steenweg 144

Boogschutterslaan 18

Geralaan 49

Nissan Leaf



6 BRUGGE STATION

Laadpalen

Magdalenastraat 27

Koning Albert II Laan

Nissan Leaf



PARKEREN OPGELET!

Met deze deelwagen mag u 
overal in de Brugse binnenstad 
parkeren,

behalve:
1. Ezelstraat
2. Geldmuntstraat, Noordzandstraat & 

Smedenstraat
3. Gentpoortstraat
4. Hoogstraat & Langestraat
5. Katelijnestraat & Mariastraat
6. Mallebergplaats & Philipstockstraat
7. Stationsplein
8. Steenstraat & Zuidzandstraat
9. Vlaminstraat (Markt tot Academiestraat)



Overzicht e-deelwagens CoopStroom

Eeklo
GEMEENTE #

Beernem 2
Brugge 8
Eeklo 1
Harelbeke 2
Heist 1
Oostkamp 3
Roeselare 3
Torhout 3
Wingene 1
Zwevegem 1
TOTAAL 25



CEDAN wordt gevormd door de
elektrische deelauto’s van
CoopStroom en Partago.

Alle coöperanten van REScoops
kunnen de deelwagens gebruiken
zonder verplichting tot aankoop
CoopStroom/Partago aandeel.





Coopstroom Autodelen in de praktijk



Registratiestappen

1. Je bent al Coopstroom-coöperant of registreert je: 1 aandeel = 250€

2. Schrijf je in voor autodelen op de website of via autodelen@coopstroom.be

3. Download de CoopStroom app via Playstore of Applestore

4. Log in met je emailadres en verander je wachtwoord via de bevestigingsmail

5. Koop rijtegoed en begin met rijden



+

Via invulformulier CoopStroom
website

Mailen naar 
autodelen@coopstroom.be





Gebruikersreglement

- Staat op www.coopstroom.be/deelwagens/hoe-werkt-het en wordt 
gemaild bij inschrijving

- Voorwaarden voor gebruik: 
- rijbewijs B
- ouder dan 20 jaar
- meer dan 2 jaar een rijbewijs

- Verantwoordelijkheid verkeersovertredingen en afhandeling

- Omnium verzekering met vrijstelling van €250 schade: ongeval / 
schade onmiddellijk doorgeven

http://www.coopstroom.be/deelwagens/hoe-werkt-het


Credit kosten per rit

's nachts tussen 0 en 6 uur gratis = gemiddeld 2,5 credits per km



Bundels en abonnementen

* Bij verbruik van 
16 kWh /100km



Kortingen: tarief per credit 



Het abonnement

• Je ontvangt elke maand automatisch rijtegoed. 

• Je credits van deze maand niet opgebruikt? We zetten ze over naar 
de volgende maand!

• Je kan meer credits opgebruiken dan in jouw abonnement zitten. De extra 
verbruikte credits bij volgende afrekening, aan hetzelfde tarief verrekend.

• Na 1 jaar kan je maandelijks opzeggen. Je credits blijven beschikbaar. Je kan 
dan ook steeds credits blijven kopen via de bundels.



Kostprijs ritten

5€ - 7,5€1h – 10 km
Naar de 

supermarkt

15€ - 20€3h – 50 km
Bezoek vrienden / 

familie

40€ - 60€10h – 100 kmDaguitstap



Nice to know
• Tijdens het gebruik kan je onder nul gaan, je kan dan wel geen 

nieuwe reservatie maken

• Aangekochte credits vervallen niet!

• Deel een credit-rekening! [mensen onder 1 dak]

• Opladen volledig inbegrepen in de prijs!

• Buffer van 40 minuten tussen alle reservaties, zodat je rustig kan 
thuiskomen én vertrekken



Reserveren!

Kies een auto 
via de app.







Gebruik de 
knoppen om 
de wagen te 

openen



Na afsluiten van het 
gebruik kan je auto 
nog openen om 
vergeten spullen      
uit te halen.



Wat bij wijzigen en annuleren van een rit?

• Annuleren of inkorten kan op elk moment

• Gratis indien je meer dan 24 uur op voorhand annuleert

• Bij < 24u op voorhand krijg je 80% van de tijdcredits terug.

• Later terug dan je geplande uur kost dubbel de tijdscredits.

• Je kan op elk moment een rit verlengen, ook tijdens een rit, tenzij 
een andere gebruiker na jou komt. 



BATTERIJ LADEN

Batterij van het voertuig bij het einde van de rit bij thuisstation minder dan 
70% volgeladen ➔ aankoppelen aan de laadpaal



BATTERIJ LADEN

1. OPEN DE LAADPOORT 2. KOPPEL DE LAADKABEL 3. ONTKOPPEL DE LAADKABEL



SWIPEN BIJ AF- en AANSCHAKELEN



SNELSTARTGIDS

• Ligt in elke auto

• Specifiek per model

• Uitleg over opladen
en rijden



HELPDESK

0476 / 77.77.66

autodelen@coopstroom.be

Chat in de app

mailto:autodelen@coopstroom.be


www.coopstroom.be/deelwagens




