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Met steun van

Wat is elektrisch autodelen?
Elektrisch autodelen gaat uit van een
eenvoudig principe: je gebruikt de wagen
wanneer nodig. Wanneer de wagen niet nodig
is, rijdt iemand anders ermee.

Met het project E-Deal
zet Autodelen.net
samen met Bond Beter
Leefmilieu, The Shift
en Fluvius elektrisch
autodelen op de kaart.
Lokale overheden
raken overtuigd van het
belang van duurzame
mobiliteit en zetten
in op problemen als
fileleed, luchtvervuiling
en vervoersarmoede.
Elektrisch autodelen
biedt daarvoor
een betaalbare en
eenvoudige oplossing.

E-deal
Elektrisch autodelen
voor lokale overheden, hoe?

Als lokale overheid kan je op verschillende
manieren elektrisch autodelen:

Elektrisch autodelen v
bedrĳven en lokale ov
1. Maak gebruik van een aanbieder met
al dan niet exclusief gebruik tijdens de
kantooruren.
2. Deel de elektrische wagens van de
gemeente met de inwoners.

Waarom elektrisch
autodelen?
Comfortabel en flexibel
Elektrisch autodelen betekent:
• Administratieve vrijheid: autodeelaanbieders
helpen je op weg met een online
reservatiesysteem, virtuele sleutels, beheer
van kosten et cetera.
• Verlossing van praktische beslommeringen,
denk aan schoonmaak, onderhoud,
verzekering, autokeuring,...
• Zekerheid: je kan erop vertrouwen dat er een
auto ter beschikking staat wanneer nodig.
• Een deelauto op maat van elke verplaatsing.

Maatschappelijke bijdrage
Een duurzame gemeente scoort bij het
personeel en de inwoners, maar ook daarbuiten.
• Zet je inwoners en personeel aan tot
duurzame (combi)mobiliteit.
• Maak je mobiliteit betaalbaar en inclusief.
• Laat je inwoners en personeel kennismaken
met elektrisch rijden.
• Stimuleer de lokale economie want autodelers
winkelen vaker lokaal.

Je ontvangt een factuur met alle verplaatsingen
netjes op een rij. Geen gedoe met individuele
fiches en onkostennota’s.

Minder kosten
Een wagen bezitten is duur. Bovendien staat een
auto gemiddeld 23 uur per dag stil.
Via E-deal kan je:
• Het wagenpark optimaliseren en rentabiliseren.
• Parkeerplaatsen uitsparen.
• Minder én goedkopere kilometers afleggen.

Milieuvriendelijk
• Autodelers rijden minder autokilometers, wat
zorgt voor minder CO2-uitstoot.
• Dankzij autodelen zijn er minder wagens nodig en komt er meer ruimte vrij op straat.
• Elektrisch autodelen betekent geen NOx.

Wist je dat je dankzij elektrisch autodelen tot
meer dan 50% kan besparen op de kosten van
een elektrische wagen? Hoe meer de deelwagen
gebruikt wordt, hoe goedkoper de formule.

Deze gemeenten doen het al
Brasschaat
Brasschaat zet sinds oktober 2017 in op elektrisch autodelen. De gemeente sloot een
overeenkomst af met coöperatie Partago. Twee wagens zijn tijdens de kantooruren
gereserveerd voor het personeel. Daarbuiten kunnen Partago-coöperanten deze twee wagens
gebruiken. Op die manier zet de gemeente in op duurzame mobiliteit en is ze verlost van
administratieve beslommeringen.

Hasselt
Hasselt zet in op elektrisch autodelen en andere duurzame mobiliteit. Het bestuur stimuleert
de personeelsleden om de fiets te nemen voor korte dienstverplaatsingen. Voor verdere
dienstverplaatsingen zijn er elektrische auto’s die ook voor de inwoners ter beschikking staan.
Voor de organisatie sloot het bestuur een akkoord met het autodeelbedrijf Zen Car. Na de
diensturen, ’s avonds en in het weekend lenen ze die auto’s uit aan burgers.

Gent
De stad Gent deelt twee van haar elektrische Nissan Leaf’s. Tijdens de kantooruren zijn ze
gereserveerd voor het personeel, maar na de uren kan de bevolking de wagens delen via
de Cambio-boordcomputer. Op die manier optimaliseert en rentabiliseert de stad Gent het
gebruik van de wagens.
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Ons aanbod
E-deal helpt je door de bomen het bos te zien. Samen met de gemeente bespreken we
op maat en gedetailleerd met welke autodeelaanbieder(s) kan worden samengewerkt
en hoe dit een win-win situatie kan opleveren. Bovendien bieden we inhoudelijke
ondersteuning bij de opmaak van beleidsplannen over autodelen en bij diverse
communicatie- en promotiecampagnes.
Interesse? Contacteer ons:
Bram Seeuws		
bram@autodelen.net
09 242 32 75 / 0478 440 723
www.autodelen.net/e-deal-project

