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• Waarom een deelauto-project?

• Wat is het plan?

• Voor wie is het?

• Wat kost het?

• Wat levert het op? 

• Meer weten?

In deze presentatie
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• Lagere belasting voor het milieu

• Toegankelijke manier om elektrisch rijden mogelijk te maken

• Kan de leefbaarheid vergroten bij combinatie met ouderen en schoolvervoer

• De meeste (tweede) auto’s staan het grootste deel van de tijd stil.

• Het scheelt geld.

Waarom een deelauto-project?
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• Op een centrale plek in het dorp staan 1 of 2 (liefst meer) elektrische 
deelauto’s. Bijvoorbeeld bij de sportvelden/nieuwe dorpshuis.

• Dorpsgenoten kunnen die gebruiken als ze een lidmaatschap afsluiten bij de 
leverancier.

• Via een app of website reserveert men een auto voor de gewenste tijd. 

• Verschillde typen auto’s behoren tot de mogelijkheden: klein, groot, maar we 
zouden ook een bestelbusje of ouderen-/schoolbusje kunnen onderzoeken.

• De leverancier verzorgt de auto’s, de verzekering, het onderhoud en 
reparaties/vervanging. We hebben gesproken met het Groningse Easy Driving. 
Dat lijkt een goede optie maar we staan open voor andere opties

Wat is het plan?
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• Voor iedereen in Kiel-Windeweer met een abonnement bij de leverancier

• de voorwaarden zijn: +18 jaar oud en minimaal 1 jaar in bezit van een geldig 
rijbewijs

Voor wie is het?
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Bij een plattelandsproject 
zoals in Kiel-Windeweer 
wenst Easy Driving de 
garantie van een vaste 
kostendekkende vergoeding 
van ca €300,00 per maand 
te ontvangen voor het eerste 
jaar. 

Wat kost het?

Bovenstaande kostenoverzicht van Easy Driving is ter referentie.  De kosten voor deelauto-gebruik in Kiel-Windeweer kan afwijken
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Autokosten

• Afschrijving

• Verzekering

• Belasting

• Onderhoud

• Reparaties

• Brandstof

• Lidmaatschap deelauto

• Opstartkosten

Eigen auto (benzine) Deelauto

Wat kost het?

Een deelauto is meestal voordeliger wanneer men minder dan 8.000 km/jaar rijdt
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• Een beter milieu

• Geen omkijken naar je auto

• Meer ruimte op de oprit

• Geen onverwachte kosten

• Wellicht pakt u vaker de fiets

• Wanneer u uw auto maar voor korte duur gebruikt, scheelt het ook geld.

Wat levert het op?
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Wat levert het op?

Rekenmodule Elektrische deelauto A-Klasse
gebruiksduur
in uren

aantal kilometers <20km/uur
€0,05 / kilometer

ritprijs

maandag € 0,00
dinsdag € 0,00
woensdag € 0,00
donderdag 10 60 € 30,50
vrijdag € 0,00
zaterdag € 0,00
zondag € 0,00
km/jaar 3.120 abonnement € 5,00

prijs per week € 31,65
prijs per maand € 137,07

Vergelijking met eigen bezineauto (A-klasse*)
km/jaar prijs per week prijs per maand

3000 41,54                                                      180,00                      
5000 47,08                                                      204,00                      
8000 55,15                                                      239,00                      

*ANWB.nl: Kia Picanto 2012

Rekenvoorbeeld 1

1x per week voor het werk

kosten op basis van informatie Easy Driving
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Wat levert het op?

Rekenmodule Elektrische deelauto A-Klasse
gebruiksduur
in uren

aantal kilometers <20km/uur
€0,05 / kilometer

ritprijs

maandag € 0,00
dinsdag 2 20 € 6,50
woensdag € 0,00
donderdag 2 20 € 6,50
vrijdag € 0,00
zaterdag 4 55 € 13,75
zondag € 0,00
km/jaar 4.940 abonnement € 5,00

prijs per week € 27,90
prijs per maand € 120,83

Vergelijking met eigen bezineauto (A-klasse*)
km/jaar prijs per week prijs per maand

3000 41,54                                                      180,00                      
5000 47,08                                                      204,00                      
8000 55,15                                                      239,00                      

*ANWB.nl: Kia Picanto 2012

Rekenvoorbeeld 2

2x per week de kinderen 
halen en brengen van school

1 x per week boodschappen

kosten op basis van informatie Easy Driving
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Wat levert het op?

Rekenmodule Elektrische deelauto A-Klasse
gebruiksduur
in uren

aantal kilometers <20km/uur
€0,05 / kilometer

ritprijs

maandag 3 20 € 9,25
dinsdag € 0,00
woensdag 3 20 € 9,25
donderdag € 0,00
vrijdag 3 20 € 9,25
zaterdag € 0,00
zondag 5 100 € 18,75
km/jaar 8.320 abonnement € 5,00

prijs per week € 47,65
prijs per maand € 206,35

Vergelijking met eigen bezineauto (A-klasse*)
km/jaar prijs per week prijs per maand

3000 41,54                                                      180,00                      
5000 47,08                                                      204,00                      
8000 55,15                                                      239,00                      

*ANWB.nl: Kia Picanto 2012

Rekenvoorbeeld 3

3x per week voetbaltraining

1x per week competitie

kosten op basis van informatie Easy Driving
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Wat levert het op?

Rekenmodule Elektrische deelauto A-Klasse
gebruiksduur
in uren

aantal kilometers <20km/uur
€0,05 / kilometer

ritprijs

maandag 10 80 € 31,50
dinsdag € 0,00
woensdag € 0,00
donderdag 10 80 € 31,50
vrijdag € 0,00
zaterdag € 0,00
zondag € 0,00
km/jaar 8.320 abonnement € 5,00

prijs per week € 64,15
prijs per maand € 277,79

Vergelijking met eigen bezineauto (A-klasse*)
km/jaar prijs per week prijs per maand

3000 41,54                                                      180,00                      
5000 47,08                                                      204,00                      
8000 55,15                                                      239,00                      

*ANWB.nl: Kia Picanto 2012

Rekenvoorbeeld 4

2x per week voor het werk

kosten op basis van informatie Easy Driving
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Conclusies

• met name interessant voor kort durende ritten 

• ook bij meerdere keren per week

• werkt prettig op vaste momenten

• besparing afhankelijk van de kosten huidige eigen auto: type, bouwjaar, 
kilometerstand, etc

Wat levert het op?

Weet u wat uw eigen auto eigenlijk kost? 

Check het op anwb.nl/autokosten

https://www.anwb.nl/auto/autokosten
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• Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

• Wilt u een persoonlijke berekening van uw mogelijke besparing?

• Wilt u meehelpen om dit project te laten slagen?

Neem gerust contact op via: secretaris@kielsterenergiecooperatie.nl of bel met 
Bart Dijk: tel 0629101683.

Meer weten?


