
ECG start 
nieuw project!

Energie Coöperatie Gaasterland
is wederverkoper van groene  
energieleverancier Energie VanOns

energiecooperatiegaasterland.frl 

energie.vanons.org

Door de sterk gestegen brandstofkosten  
drukt het bezit van een (tweede) auto  

steeds meer op ieders budget.  

De ECG biedt u een betaalbaar  
en duurzaam alternatief! 

BELANGSTELLING? 
Meld u vrijblijvend aan via: 

mail@energiecooperatiegaasterland.frl 
of bel Tjeerd Osinga 

06 - 289 06 583 

DEELAUTO 
FRIESLAND

WARNS e.o.

HET GEMAK VAN DE ECG DEELAUTO: • Reserveer de auto via de app. op uw telefoon • Open de auto via de app. 
en koppel het laadsnoer af • Rij naar uw bestemming. En weer terug • Parkeer op de vaste Deelauto parkeerplek  

en sluit het laadsnoer weer aan • U rekent per maand automatisch af

We starten  
in Warns en  
omstreken!



Het gemak van een Deelauto
De ECG Deelauto is elektrisch, dus superschoon 
en duurzaam. Het gebruik van een sleutelkastje 
of reserveringsboekje is verleden tijd. Met 
een app op uw telefoon regel je alles. Geen 
verborgen kosten en altijd vertrekken met een 
volle accu!

Wie organiseert de deelauto?
Deelauto Friesland is een initiatief van de 
Freonen fan Fossylfrij Fryslân, een groep 
bedrijven, organisaties en overheden in onze 
provincie die wil bijdragen aan een duurzamer 
milieu. De Freonen, in samenwerking met 
Friesland Lease, organiseren en regelen 
alles. Maar het initiatief moet vanuit een dorp, 
buurt of wijk komen. Als Energiecoöperatie 
Gaasterland proberen wij daar bij te helpen 
door individuele aanmeldingen lokaal te 
bundelen en initiatieven te ondersteunen. 

Waarom is de ECG hierbij betrokken?
De ECG stelt deze Deelauto kosteloos 
beschikbaar aan de vrijwilligers van het 
Doarpshûs de Treffe voor het ouderen- 
vervoer naar diverse activiteiten.  
U kunt in deze proefperiode, als inwoner  
van Warns e.o., dus meeprofiteren van 
deze regeling.

Uw Deelauto tijdens de proefperiode  
De Deelauto waar we mee gaan starten is de 
Opel Corsa. Een ruime vierdeurs auto met een 
bereik van minimaal 250 km. 

Wat zijn de kosten?
De basis is een abonnement van € 25,- 

per maand. Dat zorgt er voor dat de auto 
gebruikt wordt door een relatief kleine groep 
mensen die elkaar meestal al kennen.

 Proefproject Deelauto/Warns e.o. 
per 1 okt. 2022 van start

REKENVOORBEELD: Met abonnement 
U gebruikt de auto voor een rit van 50 km.  
gedurende een ochtend. Dan betaalt u  
50 x € 0,20 + 4 x € 2,50 = € 20,- (incl. brandstof) 
*Zonder abonnement kost het € 29,-.  
 Een abonnement loont dus al snel!

Wij denken dat deze elektrische Deelauto 
kan bijdragen aan het energie- en CO-2 
mobiliteitsprobleem en onze leden en  

niet-leden kan helpen bij het mobiel blijven, 
zeker in een tijd dat de kosten van zowel  

energie als autorijden enorm stijgen.

De eigen laadpaal in Warns 
De laadpaal is geïnstalleerd  
op het parkeerterrein van  
Doarpshûs De Treffe in  
Warns (Himmelumerdyk 2c)  
met een eigen parkeerplaats  
welke exclusief voor de ECG 
Deelauto is bestemd.

 Kosten ECG Deelauto. Met abonnement 

 per km.  per uur  per dag  abo. pm. 

  0,20    2,50     25,-      25,-

 Kosten ECG Deelauto. Zonder abonnement 

 per km.  per uur  per dag  

  0,30    3,50     35,-    

(Looptijd proefproject 1 jaar)


