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Zeeland vitaal en bereikbaar
• De Regionale Mobiliteitsstrategie van Zeeland staat
voor slimme en betaalbare mobiliteit
• Deze ambitie wordt ook ondersteund door ZVKK,
omdat het bijdraagt aan de vitaliteit van Zeeuwse
woongemeenschappen
• Het delen van elektrische auto’s vormt in deze
strategie een belangrijke pijler
• SDMZ fungeerde afgelopen jaren als kwartiermaker
• OnzeAuto is door ESP/ZKF, SDMZ en de Provincie
Zeeland gevraagd het delen van elektrische auto’s in
de komende jaren verder op de kaart te zetten

OnzeAuto maakt elektrisch rijden
toegankelijk voor iedereen.
dichtbij, duurzaam en voordelig!
Voor meer informatie, zie www.onzeauto.com/provincie-zeeland

OnzeAuto in Zeeland
OnzeAuto is een landelijke speler, en stimuleert en faciliteert
het delen van elektrische auto’s voor:
• bewoners in bestaande en nieuwe stadswijken en
wooncomplexen, in dorpen en in kleine kernen
• medewerkers van organisaties, profit en non-profit,
inclusief overheden, zoals de provincie en gemeentes
• sociaal deelvervoer voor bewoners met een kleine beurs
en vervoer van hulpbehoevenden door vrijwilligers
• zo mogelijk ook toeristen via zakelijke contracten met
hotels, campings, vakantieparken en havens
• en combinaties, waar het kan

We zetten nu drie concrete stappen
Vanaf juni: overname van SDMZ initiatieven
door OnzeAuto, en verdere doorontwikkeling

Vanaf augustus: een Zeeland-brede campagne
om te informeren en te inspireren

Tot maart 2023: start met 30 deelinitiatieven,
verspreid over 13 gemeentes in Zeeland

Samenwerking is essentieel voor succes
Samen maken we het verschil!
• De Provincie Zeeland en de 13 gemeenten ondersteunen de
Zeeland-brede campagne door gerichte communicatie én door
met de eigen organisaties mee te doen met autodelen
• De leden van ZVKK, 150 dorps-, stads en wijkraden en
bewonersorganisaties, zijn uitstekend gepositioneerd om de
mogelijkheden en voordelen van gedeelde mobiliteit lokaal onder
de aandacht brengen: dichtbij, duurzaam en voordelig
• Koplopers, zoals lokale bewoners en organisaties, die als eerste
starten met autodelen en zo als inspiratie dienen voor anderen
• OnzeAuto faciliteert lokaal initiatieven voor deelmobiliteit, waarin
deelnemers elkaar kennen of leren kennen. OnzeAuto ontzorgt de
autodelers en verzorgt de exploitatie voor eigen rekening en risico.
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Daarmee inspireer je niet alleen in je
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OnzeAuto biedt hulp met een
communicatie toolkit.
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www.onzeauto.com/provincie-zeeland

en dat kan versnelling brengen.

Samen Slim Rijden
Hoe werkt dat?

Delen, dat doe je samen

Samen met je buren, met je collega’s,
met vrijwilligers. En combinaties
daarvan, waar het kan

Met zorg voor elkaar en voor de
auto’s, bijvoorbeeld door af en toe
even door de wasstraat te rijden

Met OnzeAuto op de achtergrond,
als exploitant en 24/7 ondersteuning
voor gebruikers en auto’s

Autodelen doen
we met een app
• Altijd inzicht in beschikbaarheid
van de auto’s
• Reserveren kan tot vlak voor
vertrek, of maanden van te voren
• Openen en sluiten met de app

Onze rijbundels voor particulieren
Met een rijbundel koop je een rijtegoed voor jezelf of het hele huishouden

Plus een rijbundel van €300 met een uurtarief van €1,80 voor de zeer intensieve gebruikers
Nota bene: voor zakelijke overeenkomsten bieden we een vergelijkbare oplossing: mail naar samenslimrijden@onzeauto.com

Onze voertuigen – enkele voorbeelden
Inclusief laadkosten; in het buitenland tot 40 ct/kWh

Opel CORSA-e

Peugeot e-208

Hyundai KONA
toeslag 3 cent/km

Ook andere type elektrische auto’s zijn mogelijk

Goed om te weten..
Duidelijke tarieven
Je betaalt altijd hetzelfde tarief, op elk moment van de
dag of week, en binnen of buiten de bundel.

Meerurenkorting
Je betaalt maximaal 10 uur per dag, plus de kilometers.
Dus supervoordelig bij langer gebruik!

Ongebruikt tegoed meenemen
Je kunt tot 3 maal het maandbedrag meenemen naar de
volgende maand. Zo bouw je een eigen spaarpotje.

Verder goed om te weten..
Eén bundel voor het hele huishouden
Als je wil dan kun je de bundel delen met je
huisgenoten. Je ontvangt dan één verzamelfactuur

Op vakantie met de deelauto
Dat kan zeker. Voor een reservering langer dan 3
dagen vragen we wel even contact op te nemen.

Contract, verzekering en eigen risico
Je kunt maandelijks opzeggen. Je bent ook goed
verzekerd, met een beperkt eigen risico van €400.

Hulp is altijd beschikbaar

• Een heldere Q&A op de website
en instructie video’s per auto
• Een whatsapp groep per
initiatief voor onderlinge hulp
• 24/7 telefonische helpdesk bij
problemen met je reservering
• Algemene vragen kunnen altijd
naar support@onzeauto.com
• Een kwartiermaker vanuit
OnzeAuto als aanspreekpunt
per deelinitiatief
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Het doel is een groep van
minimaal 10-15 personen

deelauto’s volgt de vraag.

Mogen we op jouw
actieve steun rekenen?
OnzeAuto staat klaar voor de start..
Contact? Mail naar: samenslimrijden@onzeauto.com

