
Elektrisch autodelen in besloten kring



Over OnzeAuto.
OnzeAuto helpt mensen om elektrische auto’s met elkaar te delen in 
besloten kring. Mensen die elkaar kennen of leren kennen. Denk aan 
bewoners van een wooncomplex, wijk, dorp of stad, medewerkers van 
een bedrijf of de ambtenaren van een gemeente. En slimme 
combinaties daarvan.

Lees over de mogelijkheden voor jou als particulier of coöperatie, als 
speler in de vastgoedsector, als werkgever of lokale overheid. Wil je 
van start met een deelinitiatief, laat het ons weten. We helpen je graag 
op weg met een oplossing op maat. 

Samen maken we werk van een duurzame toekomst, met een 
onweerstaanbaar aanbod voor gebruikers. 

Dichtbij, duurzaam en voordelig. 



Met OnzeAuto betreed je de wereld van morgen.
Een wereld waarin we duurzame mobiliteit 

delen met de mensen om ons heen. 
Dichtbij, duurzaam en voordelig.

ONZE VISIE



Waarin wij ons 
onderscheiden

MAXIMALE KEUZEVRIJHEID
We bieden jou maximale keuzevrijheid, bijvoorbeeld bij het kiezen 

van de auto’s en de tarieven. Of bij het bepalen van de beheertaken 
die je zelf wilt uitvoeren. We zijn flexibel en leveren altijd maatwerk.  

VERANTWOORDE EXPLOITATIE
Met OnzeAuto kun je deelmobiliteit op een verantwoorde wijze 

exploiteren. En waar gewenst doen we dat gewoon samen.
Onze ervaring helpt je risico’s optimaal te beheersen.

EIGEN NAAM
Je kunt je eigen naam en beeldmerk verbinden aan jouw deelinitiatief. 

En als je dat wenst, dan doen we dat zelfs white-label. 
In alle communicatie, tot en met de app.



We staan in de ontwikkeling van onze steden en dorpen voor de 
uitdaging méér ruimte te creëren. Ruimte om te leven.
Stiller, groener en duurzamer.

Een geïntegreerd aanbod voor wonen en mobiliteit gaat hierbij helpen. 
Gewoon door beperking van het aantal auto’s en inzet op duurzame 
mobiliteit. 

OnzeAuto biedt een totaaloplossing voor autodelen in besloten kring. In 
een appartementencomplex, buurt of wijk. Waarbij de gebruikers de 
auto’s beschouwen en behandelen als hún pool van auto’s. 

Zo helpen we vastgoedontwikkelaars, verhuurders en beheerders met 
doordachte en schaalbare deeloplossingen. We denken en doen mee, 
vanaf de vroegste planfase.

We zijn er voor vastgoed



Besloten kringIntegraal aanbod Meer ruimte

Zo dragen we bij aan jouw succes

Een deelauto biedt ruimte. 
Ruimte om te bouwen, ook bij 

extreem lage parkeernormen. En 
meer financiële ruimte voor de 

bewoners, zonder de last
van een eigen auto.

Je biedt bewoners tegen 
aantrekkelijke tarieven de 
mogelijkheid elektrische 

deelauto’s met elkaar te delen. 
Dat bedoelen wij dus 

met samen slim rijden!

Door een integraal woon- en 
mobiliteitsaanbod verzeker je 
je al in de vroege planfase van 

de nodige vergunningen en een 
duurzame uitstraling in 

verhuur- of verkoopbrochures.



Als werkgever herken je het wel. Schaarse en dure parkeerplekken, 
poolauto’s die stilstaan en dure mobiliteitsregelingen. En werknemers 
die de bijtelling van hun leaseauto liever kwijt dan rijk zijn.

OnzeAuto biedt een totaaloplossing, waarmee jouw organisatie 
duurzaam mobiel is. Dat kan met een eigen pool van deelauto’s. Je 
kunt ook meedoen met een deelinitiatief, waar ook andere 
organisaties, de gemeente en omwonenden aan deelnemen. 
Daarmee lever je een mooie bijdrage aan een duurzame samenleving.

Voor jouw organisatie biedt onze oplossing kwaliteit, gemak en lagere 
kosten, elke maand weer. En medewerkers profiteren natuurlijk ook 
volop. De auto’s kunnen naar wens zakelijk en privé gereden worden, 
met gescheiden afrekening. En de bijtelling, dat is iets uit een grijs 
verleden. 

We ontzorgen werkgevers



Gemeenten in Nederland dragen elektrisch autodelen vrijwel zonder 
uitzondering een warm hart toe. Aanbieders van gedeelde mobiliteit 
kunnen daarom vaak rekenen op ondersteuning bij communicatie en 
het organiseren van laad- en parkeerplekken. 

Maar er kan veel meer. OnzeAuto helpt gemeenten om duurzame 
mobiliteit op de kaart te zetten. Door een actieve deelname van eigen 
medewerkers vervult de gemeente een rol als aanjager van 
autodelen. En zoals we weten: goed voorbeeld doet volgen. 

Als medewerkers van de gemeente gebruik maken van de elektrische 
deelauto’s, stimuleert de gemeente het deelinitiatief zonder dat de 
mobiliteitskosten voor de gemeente stijgen. 

Zo eenvoudig kan het zijn om woorden om te zetten in daden. 
OnzeAuto helpt ook jouw gemeente graag op weg.  

We zijn er voor gemeenten



We kennen de kneepjes van het vak en helpen je graag dit 
samen op de kaart te zetten. We ondersteunen je vanaf de 
eerste interessepeiling tot de oprichting van een coöperatie, 
de lancering van het deelinitiatief en het operationele beheer.

En weet je, bij een coöperatie delen de deelnemers eerlijk alle 
kosten. Zo besparen de deelnemers veel geld, elke maand 
weer, en zo loop je als coöperatie minimale risico’s. 
Dat is dus echt samen slim rijden.

Je speelt al langer met het idee om samen met je 
buurtgenoten elektrische auto’s te delen. Vooral omdat het 
je leuk lijkt om samen met de buren je leefomgeving stiller, 
groener, mooier en schoner te maken. Met en voor elkaar.

Dat kan, met OnzeAuto. Wij helpen particuliere 
initiatiefnemers en bestaande coöperaties om concreet 
invulling te geven aan het delen van mobiliteit in besloten 
kring.  

We zijn dé partner voor coöperatief delen



Goed voor het milieuMet en voor elkaar Meer ruimte voor groen 

Een elektrische auto maakt geen 
geluid en vermindert de uitstoot 
van CO2, stikstof en fijnstof. En 

als je deelt, hoeven er ook 
minder auto’s geproduceerd te 
worden. Zo draag je actief bij 
aan een duurzame toekomst. 

Met elke deelauto haal je zo 
ongeveer 4 tot 8 brandstofauto’s 

van de straat. Dat zijn vooral 
auto’s, die maar een paar 
duizend kilometer per jaar 

rijden. Bedenk eens wat je met 
al die ruimte kan doen. 

Je deelt de auto’s met de 
mensen om je heen, in besloten 
kring. Zo werk je samen aan een 
mooie leefomgeving. Maak maar 
eens kennis met de coöperaties 

die we al ondersteunen: wat een 
plezier om dit samen te doen!

Voordelen voor jouw buurt



En delen in kleine kring kan natuurlijk ook

Het delen van een elektrische auto met een paar buren
kan natuurlijk ook. Dat noemen wij delen in kleine kring. 

Het werkt heel eenvoudig. Je benadert zelf buurtgenoten
met wie je het goed kunt vinden en overlegt met elkaar
de praktische mogelijkheden om een elektrische auto 
met elkaar te delen. 

Je deelt eerlijk de kosten naar rato van het gebruik. Zo 
rijd je bijvoorbeeld al vanaf 175 euro per maand een KIA 
e-Niro, inclusief laadkosten. Wij verzorgen de 
verrekening, dus dat is lekker makkelijk. 



Altijd drie zekerheden 
voor gebruikers
DICHTBIJ
Gebruikers delen de auto in besloten kring, met mensen die ze kennen of leren kennen. 
De deelauto staat altijd dichtbij. Onze helpdesk is altijd bereikbaar. 

VOORDELIG
Autodelers doen een fossiele brandstofauto weg of kiezen ervoor om geen auto te kopen. 
Met het delen van een auto bespaar je veel kosten, elke maand weer. 

DUURZAAM
Met een elektrische deelauto van OnzeAuto reduceer je tot wel 75% CO2-uitstoot in vergelijking 
met een eigen brandstofauto. En er hoeven ook niet meer zoveel auto’s geproduceerd te worden.



Overzichtelijke facturen en automatische incasso

En… puur gemak
Voor de beste gebruikerservaring, biedt OnzeAuto 
onder andere:

1

2

3

4

5

Interessepeilingen, workshops, 
wervingscampagnes en websites

Snelle digitale contractering en 
heldere gebruiksaanwijzingen

Een handige app voor het dagelijks gebruik

24x7 helpdesk 



Met OnzeAuto betreed je de wereld van morgen. 
Een toekomst waarin we vaker vanuit huis werken en 
steeds bewust kiezen voor een vorm van vervoer. We 
lopen en fietsen vaker, en verruilen de eigen 
brandstofauto voor elektrische mobiliteit. 

We gaan die voertuigen ook steeds vaker met elkaar 
delen, gewoon met de mensen om ons heen. Dichtbij 
en duurzaam dus, maar ook voordelig, want een 
elektrische deelauto kan wel 50% goedkoper zijn dan 
het bezit van een eigen auto. 

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Over 
enkele jaren rijden we deze deelvoertuigen voor minder 
dan 15 cent per kilometer. Comfortabel, extreem veilig en 
milieuvriendelijk. De voordelen stapelen zich op. Wie wil 
er dan eigenlijk nog een eigen auto? 

Zo kunnen we in Nederland toe met 1 of 2 miljoen 
elektrische deelvoertuigen. Alle parkeerruimte die 
daarmee vrij komt biedt ons ongekende mogelijkheden. 
Meer ruimte om te leven. Stil, groen en duurzaam. Wat 
ons betreft een kwestie van dóen. 

Onze missie



Marcel Kloprogge Otto Smit Bram Veldhuis Vince van den Ham Frank Boon Sanne Overbeek

Ontmoet ons team



Samen met onze partners zetten we deelmobiliteit op de kaart



Wil je ook van start 
of meer informatie?

E-MAILADRES
samenslimrijden@onzeauto.com

mailto:samenslimrijden@onzeauto.com


Wij kunnen niet wachten 
om je op weg te helpen!


