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Wie zijn wij

De meest praktische toegang
tot een auto in jouw stad

Drivy, opgericht in 2010, is het grootste autodeelplatform in Europa, met 
meer dan 2,5 miljoen gebruikers en 55.000 auto's in 6 verschillende landen. 
Stedelingen zonder auto gebruiken onze app en website om een auto in 
de buurt te vinden. Daarna openen ze de auto met de app en kunnen ze 
vertrekken voor enkele uren of dagen. 

Na 8 jaar van groei en leiderschap in verschillende Europese landen, is 
Drivy toegetreden tot Getaround, het grootste autodeelplatform in de VS. 
Hierdoor maken we autodelen wereldwijd.

Ons netwerk van deelauto’s bestaat uit voertuigen van particuliere eigenaars 
die de kosten van de auto willen dekken, en vloten van professionele 
eigenaars en ondernemers die willen investeren in mobiliteit.

Ons doel is mobiliteit en luchtkwaliteit in grote steden verbeteren door 24/7 
toegang te bieden tot deelauto's, waar en wanneer stedelingen dat willen.
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Het verhaal van Drivy

Het begon allemaal met 1 auto, 
gedeeld door 3 gezinnen...

Begin 2010 richtte Paulin Dementhon Drivy op. In zijn straat in Marseille 
deelden drie gezinnen de kosten en het gebruik van één auto met behulp 
van een Excel-document. In een grote stad leek het nut van autodelen hem 
plots vanzelfsprekend. Een auto bezitten wordt steeds duurder en toch 
staan de straten vol met ongebruikte auto’s. Dus waarom ze niet delen?

Paulin begon het project - dat toen Voiturelib heette - in zijn eentje in 
Marseille. Een jaar later verhuisde hij naar Parijs en nam hij zijn intrek in 
een kantoor dat de oprichters van BlaBlaCar tot zijn beschikking stelden. 
Aangezien het nog een eenmanszaak was, stond Paulin zelf in voor de 
telefonische permanentie. Hij beantwoordde oproepen van klanten op zijn 
gsm en regelde hun problemen op kantoor, thuis of ergens onderweg.
In de loop van 2011 kreeg Drivy vorm en haalde Paulin Nicolas Mondollot 
aan boord als Technisch Directeur van het bedrijf. De start-up maakte een 
vliegende start en kende de snelste groei van een twintigtal concurrenten 
in Europa. Het team breidde zich uit om een constante innovatiesnelheid 
te kunnen handhaven en de verwachtingen van de klanten zo efficiënt 
mogelijk te kunnen invullen.

In april 2019 werd Drivy een deel van Getaround, het grootste 
autodeelplatform in de VS om zo samen wereldleider te worden. Meer dan 
5 miljoen mensen gebruiken de platformen en apps van Drivy en Getaround 
waarmee ze kunnen kiezen uit 60.000 deelauto's, waarvan je er 11.000 met 
de smartphone kan openen.
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2010

I    Jan. 
Paulin Dementhon heeft een idee

II    Dec. 
Lancering van het platform
(destijds Voiturelib)

2011

I    Jun. 
Nicolas Mondollot (vandaag CPO)
stapt in het avontuur als CTO

II    Jul. 
2.000 auto’s op het platform
en 10.000 gebruikers

III    Sept. 
Fondsenwerving van € 250K van 
business angels

2012
 

I    Feb. 
Lancering van de mobiele apps voor 
iOS en Android

Belangrijke data

II    Jul. 
5.000 auto’s en 50.000 gebruikers
Een team van 8 personen

III    Sept. 
Fondsenwerving van € 2 miljoen van 
investeringsfondsen Alven Capital en 
Index Ventures

2013

I    Jan. 
Voiturelib wordt Drivy 

II    Jun. 
10.000 auto’s en 115.000 gebruikers
Het team telt 16 medewerkers

2014

I    Jan. 
Allianz wordt de verzekeringspartner van 
Drivy

II    Mei 
Fondsenwerving van € 6 miljoen van 
investeringsfondsen Alven Capital en 
Index Ventures om internationaal te 
kunnen groeien

III    Jul. 
20.000 auto’s en 300.000 gebruikers
Het team bestaat uit 30 medewerkers

IV    Nov. 
Drivy wordt gelanceerd in Duitsland en 
opent een kantoor in Berlijn
Patrick Foster (vandaag CDO) komt bij 
Drivy als CFO

2015

I    Apr. 
Overname van Buzzcar
Fondsenwerving van € 8 miljoen van 
Mobivia, BPI, Alven Capital, en Index 
Ventures

 
II    Mei 

Overname van Livop en Autonetzer

III    Jul. 
Drivy wordt gelanceerd in Spanje en 
opent een kantoor in Barcelona

IV    Dec. 
Lancering van Drivy Open 

2016

I    Jan. 
Professionele eigenaars kunnen nu ook 
gebruikmaken van het platform

II    Apr. 
Fondsenwerving van € 31 miljoen 
van Cathay Innovation en Nokia 
Growth Partners, en bijdrage van de 
eerdere investeerders BPI France’s 
Ecotechnologie Fund, Via-ID (Mobivia 
group) en Index Ventures

III    Jun. 
Drivy wordt gelanceerd in Oostenrijk 
en België
38.000 auto’s en 1 miljoen gebruikers

IV    Aug. 
Marc G. Gauthier (vandaag VP of 
Engineering) wordt Director of 
Engineering

V    Sept. 
Diane Larramendy (vandaag CMO & 
CRO) komt bij Drivy als CMO

2017

I    Jun. 
1,5 miljoen gebruikers

II    Okt. 
Simon Baldeyrou komt bij Drivy als COO

III    Nov. 
Drivy wordt gelanceerd in het Verenigd 
Koninkrijk en opent een kantoor in 
Londen 

2018

I    Jul. 
50.000 auto’s en 2 miljoen gebruikers

II    Dec. 
55.000 auto's en 2,5 miljoen gebruikers

2019

I    Apr. 
Drivy wordt deel van Getaround

Het ontstaan van Drivy Samenwerking met Lancering van Drivy Open 1 miljoen gebruikers Kantoor in Berlijn Kantoor in Londen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I II I II III I II III I I II III IV I II III IV I II III IV V I II III III II

2019

Kantoor in Barcelona

Getaround

I
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Drivy in een oogopslag

Verzekeringspartner

6 landen

• Frankrijk 
• Duitsland
• Spanje
• Oostenrijk
• België
• Verenigd Koninkrijk

Regionale vestigingen

Paris 
Hoofdzetel

Barcelona

Londen

Berlijn

`

 + 2,5 miljoen gebruikers
 + 55.000 auto's
 + 4.000 selfservice auto's
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Drivy in België

Enkele cijfers

• Lancering in juni 2016

• Meer dan 1.500 auto’s in België (> 350 in 
Brussel, 150 in Antwerpen, 100 in Gent en Luik)

• 50.000 gebruikers

Belangrijkste voordelen

• Dichtbij: een beschikbare auto op 
wandelafstand

• Gemakkelijk:  24/7 toegang tot auto’s

• Keuze: stadswagen, gezinswagen, 
bestelwagen, je vindt de geschikte auto  
voor elke gelegenheid

• Vrijheid: gratis inschrijving en zonder 
verplichting

Quentin Lestavel

Country Manager België en Frankrijk

Quentin Lestavel studeerde aan ESSEC Paris en begon 
zijn loopbaan bij Deezer, één van de mondiale leiders op 
het gebied van muzikale streaming. Gedurende 5 jaar was 
hij verantwoordelijk voor het opzetten van strategische 
samenwerkingen met de belangrijkste mobiele operatoren 
van Europa. Vervolgens start Quentin bij de Amerikaanse 
startup Birchbox als Directeur Strategie en Ontwikkeling. In 
2016 begint hij als Hoofd van Business Development bij Drivy 
vooraleer hij de functie Country Manager België en Frankrijk 
op zich neemt in 2018.
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Sinds de lancering van Drivy had ik dit altijd al in gedachten: 
de mogelijkheid om een voertuig op een veilige manier te 
openen via onze mobiele app. Dankzij Drivy Open is het nu 
zelfs eenvoudiger geworden om een auto te huren dan er een 
te bezitten.

— Paulin Dementhon, Oprichter en CEO van Drivy

In december 2015 werd Drivy Open gelanceerd, een beveiligde 
technologie waarmee gebruikers auto’s kunnen openen via hun 
smartphone. Het selfservicesysteem geeft zowel eigenaars als 
huurders meer flexibiliteit: zij moeten elkaar namelijk niet meer 
ontmoeten om de sleutels uit te wisselen.

Na het reserveren van een Drivy Open-auto via de app of de 
website, kan de huurder de auto binnen een bepaald tijdsbestek 
lokaliseren en openen via de smartphone. De app begeleidt de 
huurder stap voor stap voor de check-in: het vaststellen van de 
staat van het voertuig en het ontvangen alle nodige informatie 
met betrekking tot de rit in slechts een paar minuten. Eenmaal 
deze stappen afgerond, heeft de huurder toegang tot de sleutels 
die zich in de auto bevinden.

De Drivy Open-technologie werd na twee jaar onderzoek en 
ontwikkeling voor het eerst in 2015 gelanceerd in Parijs. Daarna 
volgden Berlijn, Barcelona, Wenen, Brussel en Londen. Nu is 
Open beschikbaar in meer dan 60 steden in Europa.

Een technologisch hoogstandje: auto's in selfservice
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Voor vertrek

• De huurder vult data en een locatie in om auto’s in de 
buurt te vinden. 

• De huurder kan de resultaten filteren om de ideale auto te 
vinden (bijv. type auto, aantal zitplaatsen, extra opties of 
uitrusting).

• De huurder voert het rijbewijs en de identiteitsdocumenten 
in, waarna Drivy’s screeningssoftware, gebaseerd op 
kunstmatige intelligentie, het profiel verifieert.

• De betaling wordt via de website of de app gedaan.

  Voor verhuringen zonder Drivy Open

 De huurder stuurt huuraanvragen naar de eigenaars 
die deze moeten accepteren. Auto’s die de optie Direct 
reserveren geactiveerd hebben, worden automatisch 
bevestigd.

Tijdens de rit

• De huurder lokaliseert de auto, controleert de staat van 
het voertuig en opent hem met slechts één tik via de app. 
De huurder heeft dan toegang tot de sleutels die in de 
auto liggen.

• Inclusief 200 km per dag en extra bestuurders. 

• De huurder kan de volledige rit (zelfs verlengingen) via de 
app beheren.

• Alle ritten zijn volledig verzekerd door            en gedekt 
door 24/7 pechverhelping.

  Voor verhuringen zonder Drivy Open

 De huurder en de eigenaar komen aan het begin van de rit 
samen om samen de staat van het voertuig te controleren 
en de sleutels te overhandigen. De eigenaar controleert het 
rijbewijs, het identiteitsbewijs en de gebruikte kredietkaart 
van de huurder.

Hoe werkt het voor huurders

Na de rit

• De huurder brengt de auto terug naar de plek waar 
hij deze heeft opgehaald en noteert de staat van het 
voertuig alvorens de rit af te sluiten.

• De huurder laat de sleutels in de auto en sluit deze via 
de app.

• De huurprijs wordt automatisch aangepast indien de 
huurder meer kilometers heeft gereden dan inbegrepen 
of als het brandstofniveau niet gelijk is aan het niveau 
aan het begin van de rit.

  Voor verhuringen zonder Drivy Open

 De huurder spreekt af met de eigenaar om de auto 
terug te brengen en past indien nodig de huurprijs aan.
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Het verhuren van hun auto

• De eigenaar maakt een zoekertje aan en voegt foto’s 
en een beschrijving toe. Hij stelt de huurprijzen in en 
updatet zijn beschikbaarheidskalender.

• Alle ritten zijn volledig verzekerd door        en 
gedekt door 24/7 pechverhelping.

• Na afloop van de rit ontvangt de eigenaar binnen 
5 werkdagen zijn vergoeding.

  Voor verhuringen zonder Drivy Open

 De huurder dient een huuraanvraag in en de eigenaar 
aanvaardt of weigert deze. Daarna ontmoeten de 
huurder en eigenaar elkaar om de auto op te halen  
en de sleutels uit te wisselen. De eigenaar controleert 
de identiteit van de huurder via het rijbewijs, het 
identiteitsbewijs en de gebruikte kredietkaart.

Hoe werkt het voor eigenaars
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Drivy leiderschap

Paulin Dementhon

Founder and CEO

Paulin studeerde in 2002 af aan de gerenommeerde HEC 
Paris en begon zijn internationale loopbaan bij een grote 
transportgroep in Marseille. Na te hebben gewerkt in 
Hongkong en Sao Paulo, besluit hij in 2009 zijn ambitie waar te 
maken en zijn eigen bedrijf op te richten. Als oprichter en CEO 
van Drivy stond Paulin aan de basis van de de evolutie van een 
kleine start-up naar het grootste autodeelplatform van Europa.

Nicolas Mondollot 

Co-founder and Chief Product Officer

Nicolas voegde zich in 2011 bij Paulin en versnelde daarmee 
de groei en de technologische mogelijkheden van de start-
up als Chief Technology Officer. Na vijf jaar besloot Nicolas 
zich meer te richten op het product. Hij vervult nu de functie 
van CPO. Hij managet het Product team om functionaliteiten 
te ontwikkelen en te verfijnen om zo de gebruikerservaring 
constant te verbeteren.

Simon Baldeyrou

Chief Operations Officer

Simon startte bij Drivy als COO, na 7 jaar bij Deezer te hebben 
gewerkt, waar hij de functies van COO en Algemeen Directeur 
Frankrijk innam. Hij was daarnaast ook bankier bij Toulouse & 
Associés, en Finance Director voor het organisatiecomité van 
het wereldkampioenschap rugby in 2007.
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Diane Larramendy

Chief Marketing & Revenue Officer

Met diploma’s van ESSEC en INSEAD vervult Diane nu de 
functies van CMO en CRO. Voor het begin van haar carrière 
bij Drivy was ze Chief Executive Officer van LeLynx.fr, Frans 
marktleider in vergelijkingssites voor verzekeringen, dat ze in 
2010 oprichtte. Tussen 2004 en 2008 vervulde ze de rol van 
Group Head of Marketing bij Henkel Frankrijk.

Patrick Foster

Chief Development Officer

Patrick voegde zich in 2014 bij Drivy na een carrière 
als consultant bij Ernst & Young. Hij leidde daar de 
bedrijfsontwikkeling en de internationale partnerschappen 
voor start-ups. Hij verhuisde in september 2017 van 
Parijs naar Londen om de internationale operaties en de 
bedrijfsuitbreidingen van Drivy te leiden.

Marc G Gauthier 

VP of Engineering

Marc is een ervaren software engineer die zijn carrière bij 
Drivy begon als ontwikkelaar, voordat hij het team zou gaan 
leiden. Als VP of Engineering managet hij het ingenieursteam 
van meer dan 20 medewerkers. Daarnaast is Marc marktleider 
en mentor voor de plaatselijke Franse tech community.

Drivy leiderschap
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Het Drivy-team

130 medewerkers in Parijs, 
Berlijn, Barcelona en Londen

Het team bestaat uit verschillende afdelingen. 
Zo ondersteunen de medewerkers van de 
klantendienst en claims onze gebruikers, 
verbetert het Tech team constant de website en 
de app, en hebben we afdelingen voor Marketing, 
Business Development en Financiën.

22 nationaliteiten
24 talen
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Perscontact

drivy.be

Morena Krcmar

Marketing & Communications 

Manager

presse@drivy.be
+32 (0) 491 94 13 25

     /drivybe

    @drivy_BEL

    @drivy_be

   /drivy

https://drivy.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.c4mprod.voiturelib&hl=nl
https://itunes.apple.com/BE/app/drivy/id492238016?mt=8&l=nl
https://www.facebook.com/drivybe/
https://twitter.com/drivy_bel
https://www.instagram.com/drivy_be/
https://www.youtube.com/channel/UCUoQW7muRgFpAqxEwXBGpoA

