NEWSFLASH

Geen parkeerproblemen meer in Brussels Airport dankzij Zipcar
Gewone parkeerplaatsen op de luchthaven zijn erg duur en soms zelfs allemaal volzet. Zipcargebruikers hebben daar geen last van en kunnen gebruik maken van voorbehouden
parkeerplaatsen.

Brussel, 16 juli 2018 - Zoals elke zomer dreigen de parkeergarages van Brussels Airport volzet te
raken. Dankzij Zipcar’s free-floating autodeelsysteem is er altijd plaats om je Zipcar te parkeren
wanneer je op de luchthaven aankomt en staat er altijd een Zipcar klaar wanneer je weer terug
naar de stad wilt. En dat alles zonder dat de gebruikers die op voorhand moeten reserveren. De
deelauto's rijden voortdurend af en aan. Het is een slim systeem dat het verschil maakt om in alle
rust op reis te vertrekken.
Zipcar heeft 10 gereserveerde parkeerplaatsen in Brussels Airport. Zo kunnen de gebruikers een
auto ophalen in de Zipcar-zone in Brussel, naar Brussels Airport rijden en de auto daar in alle rust
parkeren. Ook in het terugkomen wordt de rit naar Brussel net zo makkelijk.
'Het probleem van volzette parkeergarages op de luchthaven is niet nieuw. Het openbaar vervoer,
een taxi of de hulp van een familielid zijn natuurlijk alternatieven, maar tegenwoordig is autodelen
voor veel Brusselaars dé manier om van en naar Brussels Airport te geraken. Er is geen voorafgaande
reservering nodig, de auto's hebben voldoende laadvermogen, er zijn tien voorbehouden
parkeerplaatsen en bovendien kost parkeren of oppikken maar 10€. Dat zijn erg aantrekkelijke
argumenten voor reizigers die onze leden massaal weten te appreciëren', legt Kate Croisier, directeur
van Zipcar België, uit.

Met meer dan 1 miljoen gebruikers is Zipcar het grootste autodeelbedrijf ter wereld. Zipcar
verandert de manier waarop we auto’s gebruiken in steden en agglomeraties overal ter wereld. In
Brussel maakt Zipcar deel uit van een intelligent mobiliteitssysteem, en vormt het een aanvulling op
het openbaar vervoer, waardoor het stedelijke verkeersopstoppingen terugdrijft en het een
alternatief biedt voor de privéwagen. Zipcar biedt een autodeelmodel aan waarbij wagens
beschikbaar zijn op basis van zelfbediening, en het beschikt over een vloot van 250 wagens in de
Brusselse regio. Het bedrijf maakt deel uit van de Avis Budget Group, Inc. (Nasdaq: CAR), een
wereldwijde aanbieder van huurwagens.
Ontdek Zipcar online: www.zipcar.be/nl/
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