
 

 

 
 

 

 

   

Over Bolides 

Bolides is het premium autodeelplatform dat ontwikkeld is door ondernemer Bart Lizen en zijn zakelijke 

partner Thibaud Dedier. Zij brengen hun expertise rond duurzame conceptontwikkeling samen met een 

jarenlange ervaring in de fleet en mobiliteitsmarkt ,. Bolides biedt zijn gebruikers een premiumervaring aan en 

maakt uitsluitend gebruik van kwaliteitswagens die perfect  onderhouden worden door de Dockx Rental groep.  

Uniek aan het aanbod van Bolides is dat de wagens gereserveerd kunnen worden via de eigen Bolides app. 

Gebruikers hoeven geen abonnement van lange duur te nemen maar betalen enkel voor het reële gebruik van 

de autodeelservice. De duurtijd verlengen tijdens een rit, kan met een eenvoudige klik, wat heel wat stress 

rond het gebruik wegneemt. Door niet vast te hangen aan vaste plaatsen maar door te werken met vaste 

zones, kan Bolides heel flexibel inspelen op de vraag waardoor gebruikers er steeds op zullen kunnen rekenen 

dat er voldoende wagens beschikbaar zullen zijn. Gestart in 2012 in de wijk Zurenborg, dekt het Bolides 

netwerk momenteel ongeveer de hele stad Antwerpen. In januari 2016 start Bolides ook in Gent. Andere 

steden zullen geleidelijk volgen waardoor tegen 2018  de geschatte 10.000 Bolides gebruikers in heel België op 

400-500 deelbolides zullen kunnen rekenen. 

Bolides biedt zijn gebruikers een premiumervaring aan en maakt vandaag uitsluitend gebruik van 

kwaliteitswagens. Alle wagens zijn uitgerust met de nodige veiligheidssystemen, motoren die duurzaamheid 

aan efficiëntie koppelen, vijf deuren en een complete comfortuitrusting zoals parkeerhulp, airconditioning en 

gps. De zwarte bolides zijn herkenbaar aan het discrete oranje logo van Bolides op het spatbord vooraan. 

Uniek aan het aanbod van Bolides is dat de wagens gereserveerd kunnen worden via de eigen Bolides app voor 

iOS of Android. Gebruikers hoeven geen abonnement van lange duur te nemen maar betalen enkel voor het 

reële gebruik van de autodeelservice. Meer informatie vindt u op www.bolides.be.  

 

Perscontact: 

Bart Lizen – bart.lizen@bolides.be – 0479 369 431 

Thibaud Dedier – thibaud.dedier@bolides.be – 0495 386 501 

 

 


