PERSBERICHT – Poppy lanceert elektrische deelscooters in
Antwerpen
ANTWERPEN, 24 AUGUSTUS 2018
Poppy, de Antwerpse start-up die in januari 350 milieuvriendelijke deelwagens lanceerde in
Antwerpen, start nu een testfase met 25 elektrische deelscooters. Na deze testfase zal de vloot
uitgebreid worden tot 100 deelscooters. Dit is een eerste stap naar het uitbouwen van Poppy als
multimodale mobiliteitsaanbieder.
Vanaf zaterdag 25 augustus zal je de eerste 25 deelscooters kunnen terugvinden in het Antwerpse
straatbeeld én in de Poppy-applicatie. Het principe is volledig hetzelfde als dat van de Poppy-deelwagens:
de elektrische scooters werken eveneens volgens het free-floating principe. De deelscooters hebben
hierdoor geen vaste standplaats en je kan ze steeds gratis in de Poppy-homezone parkeren.
Betalen voor de scooters gebeurt net zoals bij de wagens per minuut, al ligt de prijs voor een deelscooter
wel lager dan voor een wagen: 25 cent voor elke gereden minuut en 10 cent als je parkeert, maar toch je
reservatie tijdens je tussenstop nog even wil behouden. Net zoals bij de deelwagens zijn er geen
instapkosten en is de prijs per minuut ‘all-inclusive’. Poppy neemt het onderhoud, opladen, verzekering,
etc. voor zijn rekening. Dit alles is inbegrepen in de prijs per minuut.
Om het milieuvriendelijke karakter van Poppy te ondersteunen werd er deze keer weer bewust gekozen
voor 100 procent elektrisch aangedreven scooters.
MULTIMODAAL
Met de lancering van het elektrische deelscooterproject in Antwerpen maakt Poppy’s ambitie kenbaar om
door te groeien tot een multimodale mobiliteitsaanbieder.
“Met dit pilootproject testen we of we onze klanten kunnen voorzien van andere milieuvriendelijke
vervoersmiddelen. We merken reeds dat onze community van gebruikers zeer multimodaal is: ze
gebruiken én deelwagens én deelfietsen én het openbaar vervoer. Deelscooters zijn hier een mooie
aanvulling. Poppy is een van de eerste Europese spelers zijn die zowel elektrische deelwagens én deelscooters aanbieden.”
- Alexander Van Laer, CEO Poppy.
Na deze testfase zal Poppy de vloot van deelscooters aanzienlijk uitbreiden naar 100 scooters.
8 MAANDEN POPPY
Na 8 maanden actief te zijn in Antwerpen kan Poppy reeds goede resultaten voorleggen. Met al meer dan
1 miljoen kilometer op de tellers en meer dan 16.000 geregistreerde gebruikers, stijgt het gebruik van de

deelwagens in Antwerpen aanzienlijk. “De mentaliteit-shift naar een gedeelde, duurzame mobiliteit is
duidelijk ingezet”, benadrukt Van Laer. Een recente enquête bij de Poppy-gebruikers toonde aan dat reeds
vijftig procent van de Poppy-gebruikers overweegt zijn wagen te verkopen in de komende jaren. “Poppy
heeft de missie om alternatief te voorzien voor de privé-wagen in de stad. De resultaten van onze recente
enquête tonen duidelijk aan dat we in de juiste richting aan het evolueren zijn”, zegt Alexander Van Laer.
“Antwerpenaren gaan steeds bewuster nadenken over de manier waarop ze zich verplaatsen, maar dit
kunnen ze alleen doen als er voldoende alternatieven zijn. Antwerpen loopt wereldwijd voorop in smart
mobility. We zijn enorm benieuwd naar de synergie die de bundeling van elektrische wagens én scooters
zal opleveren in Antwerpen. Poppy is één van de eerste aanbieders in Europa die deze elektrische
mobiliteitsoplossingen combineert.”
- Koen Kennis, Schepen van Mobiliteit, Antwerpen
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Over Poppy: Poppy is een Antwerpse start-up die sinds januari 2018 een vloot van 350 deelwagens
beschikbaar maakt in Antwerpen. De vloot van wagens is samengesteld uit 100% elektrisch aangedreven
Volkswagen e-Golfs en de op CNG aangedreven Audi A3 g-trons. In augustus 2018 lanceerde Poppy ook
25 elektrische deelscooters. Poppy is een corporate venture met Lab Box, het nieuwe investerings- en
incubatievehikel van D’Ieteren Auto dat focust op innovatieve mobiliteitsoplossingen.

