RIDESHARING
Overzicht systemen per land

Overzicht voornaamste systemen
Rideshare-systemen bestaan al vele decennia in heel wat landen. Met de
explosie van de apps en de populariteit van de deeleconomie is het aantal
systemen echter ook sterk gegroeid. We sommen de belangrijkste hieronder
op en geven ook nog een omlijsting van de kleinere spelers per land.

Eurostop
130.000
gebruikers

50 ritten

www.eurostop.be

Eurostop is al jarenlang een onderdeel van het Gentse
Taxistop, die ook Carpooling, huisruil en autodeelsysteem
Cambio onder haar vleugels heeft. Onder het motto ‘meer
met minder’ zoekt de organisatie manieren om persoonlijke
goederen beter te benutten.

€ 0,04

Per rit kan je filteren op

Vooral België








Flexibiliteit in dag en –uur
Muziek
Roker
Aantal stuks bagage
Reisroute (optioneel)
Terugkerende rit?

per km per passagier
vanaf
100
km
€ 0.08 onder de 100
km.

en

buurlanden, maar
ook ritten naar
uithoeken van Europa.

per week vanuit België

Veiligheid







Verplichte registratie
Profiel met leeftijd en geslacht
Beoordelingssysteem
Emailverificatie
Gsm-nummer zichtbaar (niet verplicht)
Nummerplaat (niet verplicht)

Gebruiksvriendelijkheid








Vlotte registratie
Overzichtelijke lay-out
Eenvoudig filteren
Rit ook op kaart te zien
Zoekt bestemmingen in de buurt
Zoekt data in de buurt
Betaling in onderling overleg

 Emailadres is niet
zichtbaar
 Geen controle van
gegevens
 Geen controle op
verzekering

Blablacar

www.blablacar.nl

Blablacar werd op korte tijd de nummer 1 in het ridesharen.
Door andere bedrijven over te kopen, zijn ze nu actief in maar
liefst 19 landen in Europa, Rusland, Mexico en India. In april
2015 nam het Franse bedrijf haar grootste concurrent, het
Duitse Carpooling.com over.

20 miljoen
gebruikers

250 ritten
per week vanuit België

€ 0,06
per km per passagier.
Bij online betaling: 10%
extra. Dit wordt na een
periode in elk land
verplicht.

Per rit kan je filteren op










Muziek
Praten met chauffeur
Roker
Huisdieren
Grootte van de bagage
Autotype
Tussenstops
Eventuele omweg
Flexibiliteit in vertrekdag en -uur

Nog niet officieel
actief in België.
Wel in Nederland,

Frankrijk en 16
andere landen.

Veiligheid








Verplichte registratie
Handmatige controle van gegevens
Verificatie van email en gsm
Uitgebreid profiel
Beoordelingssysteem
Ervaringsniveau
Engagementsverklaring (niet verplicht)

 Geen controle op
verzekering
 Gsm-nummer enkel
zichtbaar bij online
reservatie

Gebruiksvriendelijkheid







Uitgebreide registratie
Uitgebreid filteren
Rit ook op kaart te zien
Email-alert is mogelijk
Online reserveren en betalen
Zoeken in een straal is mogelijk

 Iets minder
overzichtelijk
 Vrij omslachtig

Karzoo
Onbekend
aantal gebruikers

10-tal ritten

www.karzoo.eu

Karzoo
is
een
initiatief
van
een
Luxemburgs
communicatiebureau en profileert zich veeleer als een
Europees carpoolnetwerk. Veel van de ritten zijn
terugkerende ritten van bvb. zakenmensen die in het
buitenland werken.

€ 0,06

Per rit kan je filteren op

Voornamelijk
in de Benelux,







Terugkerende rit
Omweg
Flexibiliteit
Zware bagage
Autotype

Gemiddeld per km per
passagier. Er is geen
standaardprijs en geen
extra kosten.

maar
ook
Zwitserland, het
VK en Oostenrijk.

per week vanuit België

Veiligheid
 Verificatie van email
 Aanmoediging op autopapieren voor te
leggen
 Tips over verzekeringen
 Ervaringsniveau
 Engagementsverklaring (verplicht)
 Evaluatiesysteem

 Geen verplichte
registratie voor
passagiers
 Geen controle op
verzekering
 Geen verificatiesysteem
 Weinig profielgegevens

Gebruiksvriendelijkheid
 Zeer snelle registratie
 Geen registratie nodig als passagier
 Betaling gebeurt in cash

 Je moet een stad of
postcode invoeren
 Lay-out is minder
overzichtelijk

Mitfahr-gelegenheit

www. mitfahrgelegenheit.de

Dit was een van de belangrijkste sites uit de Carpooling.comgroep. In 2015 is die hele groep overgenomen door Blablacar
en zullen deze websites op termijn verdwijnen. Dit was
totnogtoe wel een van de meest succesvolle sites in Europa.

20 miljoen
gebruikers

250 ritten
per week vanuit België

€ 0,06?
Momenteel onduidelijk
wegens de overgang.
Mitfahrtgelegenheit
vroeg 11%, Blablacar
vraagt 10%.

Per rit kan je filteren op










Muziek
Praten met chauffeur
Roker
Huisdieren
Grootte van de bagage
Autotype
Tussenstops
Eventuele omweg
Flexibiliteit in vertrekdag en -uur

Voornamelijk
in Duitsland,
voor andere landen
wordt momenteel
de
Blablacardatabase gebruikt.

Veiligheid











Verplichte registratie (via Blablacar)
Handmatige controle van gegevens
Verificatie van email en gsm
Mogelijkheid om te zoeken op geslacht
(Frauen für Frauen) en topbestuurders
Uitgebreid profiel
Beoordelingssysteem
Ervaringsniveau
Zoeken op leeftijdscategorie
Zoeken op rijsnelheid
Engagementsverklaring (niet verplicht)

 Geen controle op
verzekering
 Gsm-nummer enkel
zichtbaar bij online
reservatie

Gebruiksvriendelijkheid







Uitgebreide registratie
Uitgebreid filteren
Rit ook op kaart te zien
Email-alert is mogelijk
Online reserveren en betalen
Zoeken in een straal is mogelijk

 Momenteel erg
verwarrend door de
overgang naar Blablacar

Roadsharing

www. roadsharing.com

Gratis…
Roadsharing is een Italiaans initiatief uit 2008, maar groeide
ook buiten de landsgrenzen. Momenteel ondervindt de
website wel stevige concurrentie. Een groot voordeel van Dit is de enige site die
ook
gratis
ritten
deze site is dat je op kaart kunt zoeken.
vermeldt.

en meer

Een adviesprijs is er
verder niet.

Onbekend
aantal gebruikers

25-tal ritten
per week vanuit België

Per rit kan je filteren op










Muziek
Praten met chauffeur
Roker
Huisdieren
Grootte van de bagage
Autotype
Tussenstops
Eventuele omweg
Flexibiliteit in vertrekdag en -uur

Voornamelijk in
Italië,
Spanje,
Frankrijk
en
Duitsland, maar
ook over de hele
wereld.

Veiligheid
 Emailverificatie bij bestuurders
 Er is een feedbacksysteem, maar wordt niet
gebruikt

 Geen login nodig voor
passagiers
 Geen identiteitscontrole
 Geen controle op
verzekering

Gebruiksvriendelijkheid





Zeer eenvoudige interface
Geen registratie nodig
Vrij informeel
Zoeken via kaart

 Drukke lay-out
 Geen mogelijkheid om te
bellen

Rideshare-systemen per land:
België
www.eurostop.be
www.blablacar.nl
www.toogethr.com
www.karzoo.eu
www.roadsharing.com

Nederland
www.blablacar.nl
www.backseatsurfing.com
www.toogethr.com
www.gogorideshare.com
www.karzoo.eu
www.roadsharing.com
www.meerijden.nu
www.carpoolworld.com

Frankrijk
www.blablacar.fr
www.backseatsurfing.com
www.e-covoiturage.ch
www.idvroom.com
www.roadsharing.com
www.karzoo.eu
www.covoiturage-libre.fr
www.laroueverte.com

Spanje
www.carpooling.es
www.blablacar.es
www.amovens.com
www.compartir.org
www.roadsharing.com
www.karzoo.eu

Duitsland
www.mitfahrgelegenheit.de
www.blablacar.de
www.fahrtfinder.net
www.bessermitfahren.de
www.fahrgemeinschaft.de
www.vonanachb.raumobil.de
www.mitfahr-monster.de
www.riderunner.de
www.drive2day.com
www.mifaz.de
www.flinc.org
www.roadsharing.com
www.carpoolworld.com
www.karzoo.eu

Verenigd Koninkrijk
www.liftshare.com
www.carpooling.co.uk
www.blablacar.co.uk
www.karzoo.eu
www.roadsharing.com
www.carpoolworld.com

Luxemburg
www.toogethr.com
www.roadsharing.com
www.blablacar.lu

Italië
www.carpooling.it
www.blablacar.it
www.bring-me.it
www.autostradecarpooling.it
(regio Milaan)

www.karzoo.eu
www.roadsharing.com

Zwitserland
www.mitfahrgelegenheit.ch
www.e-covoiturage.ch
www.karzoo.eu
www.roadsharing.com
www.carpoolworld.com

Scandinavië
www.gomore.dk (Denemarken en Zweden)
www.ridefinder.eu
www.kyydit.net (Finland)
www.kimppa.net (Finland)
www.joinants.com
(Noorwegen, Denemarken, Zweden)

www.karzoo.eu
www.roadsharing.com
www.carpoolworld.com
www.carmacarpool.com (Noorwegen)

Andere landen in Europa
www.pamemazi.gr (Griekenland)
www.samferda.is (IJsland)
www.mitfahrgelegenheit.at (Oostenrijk)
www.carpooling.pl (Polen)
www.e-carpool.eu (Oost-Europa)
www.prevoz.org (Slovenië)
www.jizdomat.cz (Tsjechië)
www.ekoroad.com (Roemenië)
www.karzoo.eu
www.roadsharing.com
www.carpoolworld.com
www.blablacar.ru (Rusland)
www.dublway.com (Rusland en Oekraïne)

Noord-Amerika
www.icarpool.com
www.carmacarpool.com
www.zimride.com
www.coride.com
www.rdvouz.com
www.rideshare.us
www.ridester.com
www.ridepost.com
http://sfbay.craigslist.org/search/rid
www.erideshare.com
www.rideshare.org/modes/carpool

Andere
https://apps.facebook.com/carpoolear
(Argentinië)

www.coseats.com (Australië)
www.zazcar.com.br (Brazilië)
www.letsride.in (India)
www.poolcircle.com (India)
www.rides.com.mx (Mexico)
www.blablacar.in (India)

Meer weten over Ridesharing?
Download het dossier
‘Ridesharing, kostendelend op reis’
via www.wegwijzer.be/wegwijzer/dossiers
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