Autodelen met FOX Share-deelwagens
biedt jou tal van voordelen:
✔ Eenvoudig en gemakkelijk: je kan steeds een deel
wagen in de buurt reserveren via je smartphone en
verliest geen tijd met praktische zaken.

Jouw regio mobiel met

Waar staan de FOX Share-deelwagens?
Je kan de verschillende beschikbare locaties raadplegen op
onze website: www.foxshare.be. De app laat je na reservatie
toe om de wagen binnen de standzone tot op de meter te
lokaliseren.

✔ Goedkoop: je betaalt enkel jouw effectieve gebruik.
Parkeren kan op sommige locaties gratis langs de weg
en op niet- afgesloten publieke parkings (bekijk het
overzicht op onze website).
✔ Flexibel: Aan jou de keuze wanneer en hoelang je de
wagen gebruikt.
✔ Veilig: Je rijdt met een modern uitgeruste wagen van
FOX Share. Alle COVID-19 maatregelen zijn in acht
genomen.
✔ Service: met vragen kan je terecht op onze hotline en
in de vestigingen van Devos-Capoen.
✔ Milieuvriendelijk: elektrisch rijden = schonere lucht.

FOX SHARE is een lokale autodeeldienst
voor al jouw verplaatsingen.

Autodelen op projectbasis
Heb je zelf als bestuur, bedrijf, bouwheer … een project voor
ogen waarin deelwagens een oplossing kunnen bieden?

Renault ZOE (5 plaatsen)
€ 4 per uur* + € 0,20 per km
€ 29 per 24 u + € 0,20 per km
*minimum gebruik 1 u

Renault KANGOO Maxi ZE (5 plaatsen)
€ 5 per uur* + € 0,20 per km
€ 36 per 24 u + € 0,20 per km
*minimum gebruik 1 u

Belangrijk

✔ Geen instap- of abonnementskosten
✔ Onderhoud en verzekering inbegrepen

FOX Share stelt voornamelijk elektrische deelwagens
ter beschikking, zoals de Renault ZOE en de Renault
KANGOO Maxi ZE.

Contacteer ons om samen de mogelijkheden te
bekijken: info@foxshare.be.

HOTLINE
Wens je meer informatie of
heb je een dringende vraag
over het Fox share-autodelen?
Bel onze hotline!

056 36 55 77
Op zoek naar een oplossing voor
auto-verhuur op lange termijn?
Kies uit alle types wagens, lichte vracht en diverse types
motorisatie met DEVOS-CAPOEN!

Meer info op www.devos-capoen.be

Meer info over elektrisch rijden?
We begeleiden je stap voor stap aan de hand van filmpjes
op www. foxshare.be
KORTRIJK - KUURNE - MENEN - ROESELARE

Het principe is eenvoudig: je downloadt de app,
V.u.: Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30, Kuurne, BTW BE 0417.393.671 - Niet op de openbare weg gooien aub.

PRIJS

registreert jouw profiel en boekt een (elektrische)
deelwagen naar keuze. Je betaalt per uur of per
dag. Na de rit breng je de wagen terug naar zijn
oorspronkelijke plaats.

Gemakkelijk, snel en voordelig!

Zo werkt het!
Je gebruikt de deelauto’s van FOX Share
in 3 eenvoudige stappen. Hieronder vind je
een kort overzicht van wat je voor iedere
stap nodig hebt.

1. Inschrijven (éénmalig)
• Smartphone
• Identiteitskaart en rijbewijs
• Kredietkaart en bankkaartlezer
Het systeem werkt met een kredietkaart en
niet met een gewone bankkaart.
Op die manier kunnen we de waarborg voor
het voertuig, nodig tijdens de huurperiode,
tijdelijk blokkeren via je kredietinstelling,
zonder dat er daadwerkelijk een geld
transactie gebeurt. De bankkaartlezer is enkel
nodig tijdens het registreren en laat ons toe
om te testen of de kaartgegevens correct zijn.
• Toegang tot mailbox

1. Inschrijven

3. Rijden
• Ga op het afgesproken tijdstip naar het
voertuig (binnen bluetoothbereik)) en zet
je bluetooth aan.
• Log in op de Share Mobility-app en
selecteer je reservatie
• Druk op de knop ‘start’ zodra deze verschijnt

• Scan de QR-code op je smartphone.

• Installeer en open de Share Mobility-app
(smartphone).

• Ontgrendel het voertuig via de balk ‘open’
onderaan het scherm.
• Beantwoord de vragen in de app over:
1. Netheid
2. Staat (neem 4 foto’s)
3. Eventuele schade

• Vul het registratieformulier in.

REGISTRATIEFORMULIER
• Foto van identiteitskaart (recto/verso).

• Maak de wagen los van de laadpaal en berg
de kabel op in de koffer.
• Neem de sleutel uit de voorziene gleuf in
het handschoenkastje.

• Foto van rijbewijs (recto/verso).
• Bevestig de inschrijving via de link in je
mailbox.
• Log in op de Share Mobility-app.

Klaar voor vertrek!

• Geef de kredietkaartgegevens in.

• Sluit het voertuig tijdens de reservatie
periode af met de sleutel, NIET met de app.

• Ter validatie wordt er €2 op je krediet-kaart
gereserveerd (kaartlezer nodig!)

• Niet genoeg tijd gereserveerd? Verleng in
uiterste nood de reservatie rechtstreeks in
de Share Mobility-app of via de Helpdesk
(tab ‘hulp’ in het hoofdmenu). Wij doen
ons best om de verlenging te verzekeren
en, in het ergste geval, informeren we de
volgende bestuurder over de vertraging.
Er komen wel extra kosten bij.

2. Reserveren
• Smartphone
• Share Mobility-applicatie met
		
login & paswoord

2. Reserveren

3. Rijden

• Log in op de Share Mobility-app.

• Share Mobility-applicatie met
		
login & paswoord

• Bevestig of wijzig je vertrekpunt.
• Kies datum + uur van vertrek en aankomst.
OPGELET: Reserveer voldoende lang
(files, ...) zodat de reservatie van de
volgende gebruiker niet in het gedrang
komt.
• Kies het gewenste voertuig.

TIP 

Reserveer ruim genoeg zodat je niet
in tijdsnood komt te zitten.
• Plaats het voertuig aan het einde van de
huurperiode terug (oppiklocatie).
• Koppel de wagen aan de laadpaal.
Activeer het laden met de laadpas
(handschoenkastje).
• Stop de sleutel en de laadpas terug in de
voorziene gleuf in het handschoenkastje.
• Vergeet geen persoonlijke spullen.
• Verlaat en vergrendel het voertuig met de
Share Mobility-app (bluetoothbereik).

