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Kansen in kaart brengen in de 5 
Kempengemeenten



Over OnzeAuto

In 2017 eerste Samen Slim 
Rijden pilot in Brabant. 
Afgelopen jaren uitgegroeid 
naar een groot deel van 
Nederland. Nu 50 verschillende 
initiatieven met 170 auto’s en 
1300 enthousiaste autodelers!



OnzeAuto maakt elektrisch rijden 
toegankelijk en betaalbaar: dichtbij, 

duurzaam en voordelig. 



Goed voor het 
milieu en meer 

ruimte voor groen

Een goede buur 
is beter dan een 

verre vriend

Vaste plek in de 
buurt per auto



Besloten kring: bewoners 
van de Kempen gemeenten 
delen elektrische 
voertuigen met elkaar als 
actieve community

Opschaalbaar model: het initiatief 
wordt ingericht om eenvoudig en 
per locatie op te schalen naar 
omliggende plaatsen

Ontzorgd: gebruikers en 
ambassadeurs worden 
volledig ontzorgd, met 
vraaggestuurde inzet van 
voertuigen

Essentie van de oplossing
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Hoe doen we dat?
Deelmobiliteit in besloten kring. 
Dichtbij, duurzaam en voordelig. 

Volledige ontzorging, end-to-end, 24/7 support

Gebruikers kennen elkaar of leren elkaar kennen, mobiliteit 
wordt daarmee een logisch verlengstuk van wonen

Flexibele en vraaggestuurde inzet met minder 
voertuigen in de straat

Accessoires zoals trekhaak of kinderzitje mogelijk in 
overleg met de community

Zeer scherpe gebruikstarieven



Snelle en digitale inschrijving, overzichtelijke 
facturen en automatische incasso

Voor de beste gebruikerservaring biedt OnzeAuto 
onder andere:
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Een handige app voor het dagelijks gebruik 

24x7 support per email (support@onzeauto.com)
of telefonische helpdesk 

Mogelijkheid tot onderlinge communicatie 
gebruikers via de app (in ontwikkeling) als 
ondersteuning in de community
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Alles digitaal



Besparen en duurzaam rijden gaan hand in hand

TNO rapport R10386:

Een elektrische auto reduceert CO2 met 30% 
ten opzichte van een brandstofauto. Bij gebruik 
van groene elektriciteit neemt dat toe tot 70%

Website Autodelen.info:

Autodelen als zodanig leidt tot een CO2 
reductie van 8-13%. Autodelen leidt in de regel 
bovendien tot 15-20% minder autokilometers

EV-delen,100% 
groen elektrisch

EV-delen, 93% grijze elektriciteit 
(gemiddeld in NL, 2019)

Brandstofauto, gedeeld, inclusief effect van minder km’s

-70% CO2

-20% CO2

Brandstofauto in eigen bezit, niet gedeeld

-45% CO2

Andere voordelen van elektrische auto’s: 
• Geen stikstofoxides
• Minder fijnstof
• Veel lager geluidsniveau tot 80 km/u



Keuze uit 100% elektrische auto’s

Hyundai KONA 64

Opel Corsa-e

Deze voertuigen vormen 
prijstechnisch een goede mix 
voor het initiatief



De Hyundai KONA 64

Laadpakket
• De auto is voorzien van een 64 kWh laadpakket. 
• Gemiddeld kom je eenvoudig tot 395 km, zelf hebben we wel 480 km gereden 
• Bij een publieke laadpaal laadt de auto in 7 uur van leeg naar vol, met een 

snellader laadt de auto 370 km per uur

Een ruime comfortabele 5-zitter
• Gewoon erg comfortabele auto voor de stad en langere afstanden
• Voorzien van o.a. navigatie, aansluiting Apple en Android Carplay, smart cruise control en 

achteruitcamera

Accessoires
• Kan voorzien worden van afneembare trekhaak voor een fietsendrager voor (elektrische) fietsen



Geen maandbedrag

€5 per uur

Max. €50 per dag*

+ €0,25 per km

€50 per maand

€2,50 per uur

Max. €25 per dag*

+ €0,20 per km

€25 per maand

€3,50 per uur

Max. €35 per dag*

+ €0,22 per km

Tegoedenmodel

€100 per maand

€1,50 per uur

Max. €15 per dag*

+ €0,18 per km

* Maximaal 10 uur in een aaneengesloten periode van 24 uur.



Meerurenkorting
Gebruikers betalen maximaal 10 uur per dag, plus de kilometers. Dit geldt voor 
elke aaneengesloten periode van 24 uur, startend bij het begin van je 
reservering.

Vakantiekorting
Voor een reservering langer dan 3 dagen vragen we gebruikers contact op te 
nemen. Bij voldoende beschikbaarheid kun je dan een lange reservering 
inplannen. Gebruikers profiteren vanzelfsprekend van de meerurenkorting.

Geen verborgen kosten
OnzeAuto rekent geen borg, reserverings- of annuleringskosten. Alle 
laadkosten in Nederland zijn inbegrepen, dus ook bij snelladers. 

Voorwaarden (1/2) 



Voordeel voor huisgenoten
Huisgenoten maken gebruik van hetzelfde rijtegoed zonder extra kosten. Er is 
geen minimale leeftijd.

Contract, verzekering en eigen risico
Gebruikers kunnen hun contract maandelijks opzeggen met een opzegtermijn 
van een maand. De deelauto en inzittenden zijn goed verzekerd. Het eigen 
risico bedraagt €400 per gebeurtenis.

Huisdieren toegestaan, mits..
Het vervoeren van een huisdier is toegestaan, mits andere deelnemers hier 
geen last van ondervinden en het huisdier wordt vervoerd in een bench of met 
een daarvoor geschikt kleed. 

Voorwaarden (2/2) 



Locatie’s Eersel & Oirschot

Eersel: 
bij Sporthal de Kraanvogel

Oirschot: 
parkeerterrein t.o. St. Joris (laden op 
hoek Dr. van Wamelstraat)



Kempen Energie

Voordeel voor leden van KempenEnergie: 
Ontvangen € 25 rijtegoed! (Indien geen lid: lidmaatschap kost € 25) 

We zoeken ambassadeurs die samen met 
KempenEnergie en OnzeAuto willen helpen bij het 
opstarten van Samen Slim Rijden De Kempen in hun 
eigen woonomgeving. 
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