SURFLOGH Cambio-korting voor ondernemers - Intern
reglement
Help jij mee om Mechelen duurzamer te maken?
In het kader van het Europese project Surflogh onderzoekt Stad Mechelen manieren om de
stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken.
Een van de pilootprojecten geeft jou als Mechelse ondernemer de kans om met korting een
(elektrische) bestelwagen van Cambio uit te proberen.
Een gedeelde (elektrische) wagen is altijd duurzamer dan een privéwagen. Met de Cambiodeelwagens geniet je van dezelfde rechten als bij het gebruik van je privéwagen wat betreft parkeren
of toegang tot de autoluwe zones.
De korting bedraagt 150 euro in totaal, te gebruiken over een periode van drie maanden. De totale
actie is geldig gedurende een jaar en zolang er beschikbaar budget is. Meer info over Surflogh vind je
hier: https://www.mechelen.be/leveren of https://www.mechelen.be/laden-lossen.

Wat moet je doen?
STAP 1:
Schrijf je in via het webformulier van Cambio. Dankzij deze actie betaalt Mechelen jouw instapkost
(max. 35 euro btw inclusief of 28,93 btw exclusief), jouw abonnementskosten voor drie maanden
(max. 22 euro/maand btw inclusief of max. 18,18 euro/maand btw. exclusief) en schiet ze jouw
financieringsbijdrage (500 euro) gedurende drie maanden voor. Je krijgt vervolgens je persoonlijke
Cambiokaart toegestuurd waarmee je de auto’s opent en sluit.
STAP 2:
Volg het instructiefilmpje. Dit ontvang je na registratie in je mailbox.
STAP 3:
De komende drie maanden krijg je 150 euro korting op je Cambiofacturen voor het gebruik van de
twee hieronder vermelde elektrische bestelwagens. De korting wordt automatisch verrekend op de
facturen die op jouw naam staan. In totaal geniet je dus van 35 euro + (22x3) euro + 150 euro = 251
euro korting.
STAP 4:
Je genoot van de korting en wilt Cambio blijven gebruiken? Fijn. Stuur een mailtje naar
bedrijfsoplossingen@cambio.be. Je krijgt vanaf nu wel de abonnementskosten gefactureerd, net
zoals een eenmalige financieringsbijdrage van 500 euro.

Voorwaarden in het kort:
De korting is van toepassing op volgende elektrische bestelwagens:

- Renault Kangoo Cargo ZE. 2 zitplaatsen, 4-deurs. Standplaats OLV-straat 75
- Renault Kangoo ZE. 5-zitplaatsen, 5-deurs. Standplaats in de Jeanne
Hellemansstraat.

Max. 150 euro
Gespreid over 3 maanden
Automatisch verrekend op je factuur

Verklaring op eer
Hierbij verklaar ik op eer dat ik via deze actie steeds in de eerste plaats een elektrische bestelwagen
zal reserveren. Het gaat over volgende modellen:
- Renault Kangoo Cargo ZE. 2 zitplaatsen, 4-deurs. Standplaats OLV-straat 75
- Renault Kangoo ZE. 5-zitplaatsen, 5-deurs. Standplaats in de Jeanne
Hellemansstraat
Alleen wanneer deze wagens reeds in gebruik zijn/al gereserveerd zouden zijn, zal ik uitwijken naar
een niet-elektrische (bestel)wagen.
Ik verklaar dat ik enkel gebruik maak van deze actie in het kader van mijn onderneming en niet voor
privéverplaatsingen.
Ik verbind me er ook toe om bij elke reservatie de reden mee te geven in het opmerkingenveld. Zo
kan Stad Mechelen de ritten en bijhorende korting rapporteren en motiveren naar Europa.
Voorbeelden kunnen zijn: ‘ophalen stock magazijn’, ‘leveren pakjes klanten’ etc.

Ik verklaar dat ik het intern reglement gelezen heb en akkoord ga met de gestelde voorwaarden.

Meer info over het Europese project zelf vind je hier: https://northsearegion.eu/surflogh

