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Wel de lusten, niet de lasten

“Jij hebt de vrijheid 
om elke reis te kie-
zen voor het ver-
voer dat het beste 
past bij die reis en 
dat moment. 
Soms is een auto 
gewoon handig, 
Autodelen zorgt 
ervoor dat jij altijd 
beschikking tot een 
auto hebt, zonder 
zorgen.”

Meestal werkt redt je je prima met de 
fiets, lopend, taxi of met OV. Maar soms 
is een auto toch handiger, voor die dag 
vol afspraken, dat feestje tot vroeg in de 
ochtend of die aankomende verhuizing. 
Dan is een deelauto ideaal. Je huurt ‘m 
makkelijk bij jou in de buurt, voor langere 
tijd met een vaste groep buurtgenoten of 
voor een korte periode als een dag(deel). 
Misschien heb je al vaker een auto ge-
huurd, of geleend van vrienden of buren. 
Een auto delen is niet veel anders. We 
nemen je graag mee op reis in autodelen.

Een auto 
voor af en toe

  Delen is flexibel
Je zit niet vast aan een auto en gebruikt deze 
alleen als je die nodig hebt. Zodra je er klaar 
mee bent, breng je de auto terug. Is er iets 
met de auto, niet jouw probleem. Hoe fijn is 
dat?

  Delen is kiezen
Kies bewust voor een auto als dit goed 
uitkomt. Op een ander moment is een taxi 
of OV bijvoorbeeld relaxter. Kiezen betekent 
ook een ruime keuze in het aanbod. Een gro-
tere auto voor op vakantie, een busje voor 
een verhuizing of misschien wel een auto die 
bij je outfit past.

  Delen is besparen
Een auto bezitten is duur. De meeste mensen 
hebben geen idee wat de auto hen kost per 
maand. Afschrijving, belastingen, verzeke-
ring, parkeervergunning, parkeerkosten, APK 
keuringen en onvoorziene reparaties. Zonder 
auto houd je veel geld over om je mobiliteit 
anders in te vullen en zo heb je ook meer 
zicht op wat je eigenlijk hieraan uitgeeft 

  Delen is ook groen en sociaal
Een extra bonus! Want voor elke deelauto 
kunnen er een aantal auto’s van de weg. Wel 
zo prettig voor de uitstoot en gebruik van 
de openbare ruimte. Minder is het nieuwe 
meer.
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Huren van de buren
Daarbij huur je een auto van een andere par-
ticulier via een platform. Dat platform regelt 
het papierwerk, betaling en verzekering, jij 
haalt zelf de sleutels op bij de aanbieder en 
levert ‘m daar weer netjes in als je klaar bent. 

Een abonnement op deelauto’s
Veel aanbieders bieden deelauto’s die je 
met je smartphone of je chipkaart kunt 
boeken en open maken. Deze staan op 
vaste parkeerplekken in je wijk, en je 
betaalt vaak per km of per minuut.

Delen met een vaste groep mensen
Je kunt je er ook voor kiezen om je auto 
structureel te delen met bekenden. Dit 
kan bijvoorbeeld via een platform 
waarbij je met een vaste groep gebruik 
maakt van een deelauto van die aan-
bieder met een abonnement of private 
lease constructie. Je kunt ook een privé 
auto delen via een besloten groep op een 
peer-to-peer platform. Zo kun je gebruik 
maken van het platform voor het beheren 
van de agenda en de kosten en is de auto 
voor elke rit verzekerd. Je kunt ook kiezen 
voor een technologie oplossing, waarbij 
er een kastje ingebouwd wordt in de auto 
en plannen, administratie, locatie, ope-
nen en sluiten gaat via een app. Uiteraard 
kun je het ook informeel regelen, via een 
gezamenlijke kalender, whatsapp groep of 
Excel planning.

One-way deelauto’s
One-way staat voor de mogelijkheid om je 
auto op een andere plek terug te zetten, 
zodat je bijvoorbeeld van A naar B kunt met 
de auto en van B naar C op andere wijze, 
of terug met het OV. Via de app vind je de 
dichtstbijzijnde auto. Zo betaal je ook geen 
parkeerkosten.     

Huurauto
Een huurauto is ook geschikt voor korte 
termijn gebruik. Verhuurbedrijven werken 
eraan om de huurauto nog beter toeganke-
lijk te maken door ze bijvoorbeeld zichtbaar 
op straat zichtbaar, ze online boekbaar te 
maken, de prijs af te stemmen op de duur 
van de huur en toegang via technologie te 
regelen. Zo kun je zonder tussenkomst van 
een balie en een medewerker steeds flexibe-
ler een auto huren.

Een auto lenen
Bijna de helft van alle Nederlanders (45%) 
leent zijn of haar auto al uit aan bekenden. 
Het is wel goed om samen goede afspraken 
te maken over de verzekering. WA-dekking is 
verplicht voor elke auto, dus schade aan an-
deren ook is gedekt als de auto is uitgeleend. 
Maar als jij schade rijdt in de geleende auto 
moet je zelf betalen. Door het lenen formali-
seren via peer-to-peer platformen, waarbij je 
een besloten groep optie hebt, betaal je geen 
huur, maar wel een verzekeringspremie voor 
de duur van de huur. Een andere optie is een 
tijdelijke verzekering, zoals die van Clixx.
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Welke vorm
past bij mij?
Er zijn veel soorten autodelen. 
Vindt uit welke het beste past bij jou of jullie.
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“Als ik pech heb ben ik de pineut”
De verzekering van deelauto’s is goed gere-
geld voor alle typen deelauto’s. Pech hulp 
is ook onderdeel van de service. Je kunt dus 
onbezorgd op pad. 

“Ik vind geen auto als ik er een nodig heb”
Dit hangt af van jouw reisgedrag, timing en 
aanbieder. Bij een autodeelplatform met 
eigen vloot, kun je binnen een paar minuten 
een auto reserveren en zien welke auto’s in 
jouw buurt beschikbaar zijn. Met meer tijd, 
kun je op een peer-to-peer platform pre-
cies die auto zoeken die je wilt. Kleur, type, 
afstand, prijs, elektrisch... 

“Het is duur om auto te delen”
Ook dit hangt af van hoe vaak en hoe lang 
je een auto nodig hebt. Sommige deelplat-
formen rekenen per minuut, kwartier of uur 
plus kilometerprijs. Andere rekenen een dag- 
of halve dagprijs met vaak een aantal kilome-
ters inbegrepen

“Autodelen is alleen voor jonge mensen”
Autodelen is voor iedereen en niet leeftijds-
gebonden! 

“Buiten de grote steden werkt het niet”
Ook buiten de grote steden staan auto’s ge-
middeld 23 uur per dag stil. Natuurlijk geldt 
hoe meer aanbod, hoe makkelijker. En hoe 
dichterbij, hoe beter. Kijk in jouw buurt welke 
deelauto’s er beschikbaar zijn. Vindt je niet 
wat je zoekt? Start je eigen community, of 
check de mogelijkheden voor een dorpsauto 
bij de gemeente of provincie. 

autodelen.info

Vooroordelen

Praktische tips 
om te beginnen

  Kijk naar je reisgedrag en 
     bereken wat voor jou handig is.

  Kijk wat er in jouw buurt is, 
     bijvoorbeeld via Ritjeweg.nl of 
     start een eigen groep waarin je 
     onderling deelt, al dan niet via 
     een bestaande aanbieder.

  Zoek de vorm en de aanbieder 
     die hebt best bij jou past.

  Overweeg je aan te sluiten bij 
     meerdere aanbieders zodat je 
     per rit de beste oplossing kunt 
     kiezen en altijd beschikking 
     over een auto hebt.

  Overweeg je informele delen 
     te formaliseren. Ook als je een 
     auto leent van bekenden, kan 
     het handig zijn dit via een plat-
     form te doen of met een speci-
     aal daarvoor bestemde verzek-    
     ring, zodat je jullie relatie in 
     ieder geval niet in gevaar brengt 
     als er onenigheid is over schade.

  Maak je profiel compleet als 
     je gaat huren van particulieren. 
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Auto huren via particulieren

> SnappCar

> MyWheels

> UberAlles

Deelauto via een abonnement

> ConnectCar

> Greenwheels

> Studentcar

Delen met een vaste groep mensen

> Buurauto

> Deelootoo

> SplitCar (nog niet live)

One-way

> Car2Go - Amsterdam

> Witkar - Rotterdam

Lokaal

> Mobielgedeeld.nl - Nijmegen en Achterhoek

> Stapp.in - Almere, Woerden, Utrecht, 
   Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Klaaswaal

> TrexCar (pilot)

> WeDriveSolar - Utrecht

> Wattcar (one-way) - Terschelling

> E4all - Amsterdam

> Elektrip - Almen,  Eefde,  Gorssel,  Lochem,   
   Zutphen

> Ecarshare - Zuid Limburg

Handige links

> Consumentenbond over autodelen

> ANWB over autodelen

> Ritjeweg.nl

> Ik ben Hopper

> GoAbout reisplanner
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Welke aanbieder
past bij mij?
Er zijn net zoveel aanbieders als dat er
soorten autodelen zijn ...



Veel deelplezier
met deze informatie
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Kijk voor meer informatie op
autodelen.info


