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SLIM RIJDEN 
DOEN WE SAMEN 



DE WERELD VERANDERT 

Kindle Netflix

Woon-  werkverkeer Technologie Duurzaamheid Gebruikerseconomie

Swapfiets HubClub



MOBILITEIT WORDT EN
MOET ANDERS



MOBILITEIT VOOR IEDEREEN

Flexibele mobiliteit
Geen onderhoud, verzekering en wegenbelasting
Meer ruimte voor groen en recreatie
Minder auto’s nodig
Financiële vrijheid houden

Waarom autodelen?
Een deelauto biedt de mogelijkheid om gebruik te
maken van mobiliteit op het moment dat u dat nodig
heeft. U betaalt alleen voor het gebruik van de auto
per kilometer. 



Energie VanOns biedt
ondersteuning bij aanleg

laadinfrastructuur,
communicatie, de laadpas

en administratie 

De JustGo app geeft
toegang tot verschillende

vormen van mobiliteit.
Met de app reserveert,

opent en sluit u de auto.  

JustLease & partners
bieden verschillende

vormen van mobiliteit.
Zoals auto's, en e.v.t
fietsen en scooters.  



A-SEGMENT

B-SEGMENT

PREMIUM

EEN DEELAUTO BETEKENT: 

Alleen betalen voor gebruik. 
De prijs per rit is inclusief laden, verzekering,
schoonmaak, onderhoud en 24/7 helpdesk. 
Inclusief StandaardInzittenden verzekering 
Inclusief een specifieke deelauto WA
verzekering
Inclusief casco verzekering van Allianz. 
Inclusief ingebouwd keyless hardware systeem 
Onderhoud en schade afhandeling door
JustGo/Justlease
Een laadpas van Energie VanOns



JUSTGO APP
Reserveren, openen én sluiten
24/7 helpdesk, telefonisch en chat 
Alle deelauto's inzichtelijk in één app 
Promotie codes, tegoeden en acties 



De optelsom van abonnementen op naam van bewoners (19,- /29,-/ 39,-/99,- euro)
De optelsom van abonnementen van bewoners + een maandelijkse bijdrage van de coöperatie
Bedragen zijn inclusief btw

In dit overzicht vindt u het maandbedrag dat minimaal aan abonnementen op de auto moet staan zodat wij de auto kunnen plaatsen.
Basiskosten moeten gedekt zijn in de vorm van (of combinatie): 

Let op! EV heeft de voorkeur maar benzine of hybride voertuigen zijn ook mogelijk.  

MAANDBEDRAG ABONNEMENTEN

A-SEGMENT EV B-SEGMENT EV PREMIUM EV 

Particuliere abonnementen

Introductie periode

Minimale optelsom van
abonnementen p.m.

Dit bedrag moet minimaal drie
maanden gegarandeerd zijn 

239,- 
per maand

336,- 
per maand

421,- 
per maand

359,- 
per maand

504,- 
per maand

631- 
per maand



UURTARIEF
MET ABONNEMENT 

 

TARIEVEN EN ABONNEMENTEN

KILOMETERPRIJS
incl. laadkosten

TARIEF 
 ZONDER

ABONNEMENT 

A-SEGMENT EV B-SEGMENT EV PREMIUM EV 

0,25 0,30 0,30

2,50/per uur 3,00/per uur 3,50/per uur 
25/ per dag 30/ per dag 35/ per dag

1,00/per uur 1,50/per uur 2,00/per uur 
10/ per dag 15/ per dag 20/ per dag

A Standaard abonnementen B Premium abonnement
Werkweek:  19,- euro
Weekend:    29,- euro 
Volle week:  39,- euro

99,- euro voor onbeperkt 
Je rijdt altijd voor 0,-euro per uur en
alleen de kilometerprijs



VOORBEELD COOPERATIE A 

Cooperatie A

1x A segment EV
Abonnement

p.m. 

Sjoukje Bas Esther

99,- 39,- 99,-

Totaal p.m.  
 
 

99,-
 
 

39,-
 
 

99,-
 
 

Totaal: 217,- p.m. = 1x A segment EV is "gedekt"  a 237,-   
 
 



VOORBEELD COOPERATIE B 

Abonnement
p.m. 

Steven Daniel Eva

39,- 19,- 19,-

Totaal p.m.  
 
 

39,-
 
 

19,-
 
 

19,-
 
 

Totaal: 116,- + 123,- = 239,-. 1x A segment EV is "gedekt" a 239,- 

Sjoukje

39,-

39,-
 
 

Cooperatie B

123,-

123,-
 
 



WAT KRIJGT U VAN ONS TER ONDERSTEUNING

HANDLEIDINGEN
De coöperatie wordt ondersteund in het

makkelijk maken van de onboarding van de

gebruikers door o.a. een op de coöperatie

afgestemde handleiding

IN DE AUTO
Om elke rijder in de JustGo auto het vertrouwen
te geven dat ze makkelijk de auto kunnen
gebruiken zal de auto voorzien worden van een
welkomstkaart, een instructie en het helpdesk
nummer.

PROMOTIE MATERIAAL
De coöperatie heeft de mogelijkheid om gebruik

te maken van verschillende soorten promotie

materiaal. Denk hierbij aan banners, flyers,

inschrijfkaarten en een welkomstpakket. (tegen

meerprijs)



SLIM RIJDEN 
DOEN WE SAMEN 

IETS EXTRA'S
De eerste 10 abonnementen
krijgen 20 euro rijtegoed. 



Energie VanOns
Zernikelaan 17, 9747AA Groningen
Tel: 085 - 0160 111
E-mail: Deelmobiliteit@energievanons.org


