
DE AUTO

De eigenzinnige en vol-elektrische BMW i3 is op uiterst duurzame wijze 
geproduceerd, en uitgerust met allerlei innovatieve technologieën. 
De actieradius van de BMW i3 is in de winter 145 km en in de zomer 
200 km. Het vermogen is 170 pk. 

Deze auto is onder andere voorzien
van airconditioning, parkeerhulp en 
een snelle boordlader.

En: de auto en inzittenden zijn via Leaseplan prima verzekerd met een eigen 
risico van € 150 per gebeurtenis.

Je hebt ’m misschien al zien staan, die gloednieuwe, vol-elektrische BMW i3. 
Deze deelauto willen we graag in Biezenmortel aanbieden in samenwerking 
met de coöperatie Biezenmortel. Als opstapje naar een pool van misschien 
wel 2 tot 3 auto’s, onder de naam ‘Samen Slim Rijden’. In Helvoirt hebben we 
hier al even ervaring mee en we vinden het mooi om dit initiatief nu ook in 
Biezenmortel aan te bieden.

Daarmee dragen we samen bij aan een beter milieu en klimaat, vergroten we 
de leefbaarheid van het dorp door het creëren van ruimte op straat, en 
bespaart ieder van ons ook nog eens tot honderden euro’s per maand. Dat 
hebben wij gecheckt o.b.v. informatie van Nibud/ANWB. 

Heb je interesse om deze auto te delen, kom 
dan gerust langs in Helvoirt, bij Autobedrijf van 
der Heijden, Vincent van Goghstraat 25, of bel 
ons op tel 0411-642730 of stuur een bericht 
naar info@elektrischeautodelen.nl. 

We starten met één auto, dus wees er snel bij!

Bij voldoende interesse willen we het aanbod graag uitbreiden met mogelijk 
andere elektrische auto’s. Daarmee neemt de beschikbaarheid van elektrische 
auto’s aanmerkelijk toe. 

Met Samen Slim Rijden kunnen we ook 
Biezenmortel verduurzamen. Voor 
diegene die al langer een elektrische 
auto wilde rijden, maar dit nog te duur 
vond, wordt dit nu ineens betaalbaar.

De auto heeft een vaste plek bij de 
nieuwe laadpaal vlakbij de Franciscus school.

Elektrische Auto Delen?

Mogelijk gemaakt door OnzeAuto. – www.elektrischeautodelen.nl Mogelijk gemaakt door OnzeAuto. – www.elektrischeautodelen.nl

Samen Slim Rijden!

DE KOSTEN

Voor het gebruik van de auto 
hanteren we het volgende tarief incl. 
BTW:

Abonnement:
€ 5,00  per maand
€ 4,75  per uur

Maximum per dag:
€47,50 

Bij langer gebruik, bijvoorbeeld 
weekend of vakantieweek, hanteren 
we speciale tarieven in overleg. 

HET GEBRUIK

Met de app van OnzeAuto hoeven 
we geen sleutels aan elkaar over 
te dragen. Met de app kun je de 
auto reserveren, openen en 
sluiten. Het deelsysteem 
registreert automatisch de 
afstand en de tijd dat je de auto 
hebt gebruikt. Verrekening volgt 
achteraf.

In de auto ligt een laadpas, 
waarmee je de auto kunt 
opladen. Je kunt met deze 
laadpas ook onderweg opladen bij 
een publieke paal of snellader. 
Deze geringe laadkosten zijn voor 
eigen rekening. 

Per gezin/huishouden betaalt slechts één persoon het maandabonnement. 
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