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CAMBIO 

De JNM beschikt over 3 cambio-kaarten die kunnen ontleend worden voor 

activiteiten en kampen. Iedereen met een rijbewijs mag rijden met een cambio, maar enkel diegenen die al 2 jaar 

een rijbewijs hebben, zijn verzekerd via het Safety Pack (zie verder). 

 

- Reserveer tijdig 

- Kijk op voorhand goed na of er schade is 

- Laat de auto proper achter 

- Breng de auto op tijd terug. Lukt dat niet, bel dan op tijd de 

reservatiecentrale! 

- Boetes zijn voor eigen rekening 

GEBRUIK CAMBIO 

1. Reserveren 

2. Een cambio-wagen afhalen 

3. Onderweg 

4. De cambio terugbrengen 

 

RESERVEREN 

Wil je een cambio gebruiken, vraag dan via info@jnm.be aan Helena om een cambio voor je te boeken. Doe het 

tijdig, zeker als je een specifiek soort auto wil (vb. grote camionette). 

Vermeld: 

- Begin-uur en –datum 

- Eind-uur en –datum (totale duur is minimum 1 uur) 

- Omgeving waar je het liefst je cambio ophaalt 

- Gewenst type auto  

- Voor welke activiteit/kamp je een auto nodig hebt 

EEN CAMBIO-WAGEN AFHALEN 

Om de wagen op te halen heb je het volgende nodig: 

 De cambio-kaart: ligt in het bondssec (afspreken met Helena) 

 De pincode (krijg je van Helena) 

 Weten welke auto je gereserveerd hebt 

De wagen openen en starten: 

mailto:info@jnm.be
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 Controleer de cambio op schade (binnen en buiten). 

o Vind je schade waarbij een stickertje van een triest gezichtje hangt, dan hoef je niets te doen, 

cambio is op de hoogte. 

o Is er schade die nog niet gemarkeerd werd met een stickertje? Volg dan de 

schademeldingsprocedure zoals beschreven in het boardboek (aanwezig in het 

handschoenenkastje van de auto). 

 Hou de cambio-kaart voor de kaartlezer aan de voorruit. 

 Voer de pincode in op de boordcomputer (in handschoenenkastje aan passagierskant). 

 Volg de instructies en beantwoord eventueel gestelde vragen op het scherm. 

 Neem de sleutel uit de boordcomputer. 

 Start de wagen. 

 Staat de cambio op een parking: er ligt een parkeerkaart in de auto, waarmee je gemakkelijk kosteloos 

uit de parking kan. Zorg dat de parkeerkaart in de auto blijft! 

 Staat de cambio op een parkeerplaats met een parkeerbeugel; zet de beugel recht bij vertrek, zodat je bij 

terugkomst zeker bent van je plaats (sommige beugels kan je met een sleutel, die aan de sleutelhanger 

van de contactsleutel hangt, neerleggen). 

 

ONDERWEG 

!!! Om de auto te sluiten tijdens de reservatie moet je de reservatie niet beëindigen! Dus nooit de cambio-kaart 

gebruiken. Gewoon afsluiten met de sleutel.  

 

TANKEN: 

Je moet niet zelf betalen voor de brandstof, dat is inbegrepen in de prijs. 

Je tankt wanneer er minder dan 1/4de van de brandstoftank gevuld is. 

1. De tankkaart zit in de boordcomputer. 

2. De pincode verschijnt op het scherm als je de motor afzet. 

3. Voer de kilometerstand in aan de betaalterminal van het tankstation. 

4. Verzeker je ervan dat je de juiste brandstof tankt!!! 

5. Steek de tankkaart na gebruik weer terug in de boordcomputer. 

6. Heb je een probleem: je kan de reservatiecentrale 24/7 contacteren met de boordcomputer. 

7. Wil je parkeren in de stad waar de cambio stond? Dan moet je waarschijnlijk geen parkeergeld betalen, 

kijk in het boordboek van de cambio voor meer uitleg. 

 

ONGEVAL/PECH 

Neem steeds contact op met de reservatiecentrale: 09 242 32 17 (24u/24 en 7d/7 bereikbaar) 

Verwittig bij elk ongeval de politie. 

 

DE CAMBIO TERUGBRENGEN 

Je brengt de cambio terug naar dezelfde plek waar je hem ophaalde. 

Let op! 
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 Zorg dat je de cambio netjes achterlaat! 

 Laat geen persoonlijke spullen achter. 

 Zorg dat de tank minstens ¼ vol is. 

 Zorg dat je de deur goed sluit: je steekt de sleutel in de boordcomputer en drukt op “ja”, verlaat de auto 

en sluit de cambio af door de cambio-kaart voor de kaartlezer aan de voorruit van de auto te houden. 

Ben je te vroeg terug? Ideaal, de resterende tijd wordt slechts voor 30% aangerekend. 

Zal je te laat zijn? Bel de reservatiecentrale op vóór het einde van je reservatie!!!! 

 Indien mogelijk verlengen zij je reservatie. 

 Als je een andere gebruiker in de problemen brengt door je verlenging, dan rekenen ze een 

schadeloosstelling aan. 

 NIET OF TE LAAT VERWITTIGEN KAN NIET!!! Dan krijg je een boete. 

 

TARIEF 

 

Uurpijs Bakfiets S  M  L  XL  

Uurprijs (7u – 23u) €1,75 €1,75 €2,10 €2,45 €3,55 

Nachtprijs (23u-7u) 0 0 0 0 0 

Dag (24u) €15,- €21,- €25,- €29,- €35,- 

Week (7d)  €125,- €145,- €170,- €210,- 

Kilometerprijs      

Tot 100 km (brandstof incl.) €0,- €0,25 €0,26 €0,32 €0,37 

Vanaf km 101 (brandstof incl.) €0,- €0,21 €0,22 €0,22 €0,26 

 

S: kleine stadswagen 

M: iets grotere stadswagens en kleine camionettes 

L: grote, chique auto’s 

XL: grote camionette en wagen voor 7 personen 

 

ANNULATIE 

 GRATIS tot 24u voor het begin van de reservatie 

 30% uurprijs: minder dan 24u voor het begin van de reservatie 
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BOETES 

JNM gaat ervan uit dat iedereen die de cambio gebruikt zich aan de verkeersregels houdt, alsook aan de regels 

van cambio zelf. Boetes worden betaald door de chauffeur!! 

 Verkeersboetes (afhankelijk van overtreding) 

 Vertraging ZONDER verwittiging: € 20,- + uurprijs*2 

 Schadeloosstelling door niet op tijd terug te brengen: €15,- 

 Niet-reglementair terugbrengen van de auto (tank minder dan 1/4de gevuld of wagen vuil 

teruggebracht): €25,- 

 Niet controleren van schade of niet melden van nieuwe schade: €50,- 

 Niet reglementair achterlaten op de standplaats (vb. beugel vergeten): €15,- 

 Rijden zonder reservatie: €50,- 

 Extra schoonmaak wegens vuil achtergelaten wagen: €30,-/uur 

 

VERZEKERING 

De cambio auto’s hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en een 

bijstandsverzekering. We hebben ook een bijkomende verzekering afgesloten (Safety Pack) waarbij het eigen 

risico is beperkt tot €200,- (€400,- voor de grote camionette). 

HONGER NAAR MEER?  

Filmpje cambio:  

https://infosession.cambio.be/nl/vla  

 

Handboek cambio:  

https://www.cambio.be/nl-vla/handleidingen  

https://infosession.cambio.be/nl/vla
https://www.cambio.be/nl-vla/handleidingen

