Écht zorgeloos autodelen?
Betrouwbare vaste gebruikers.
Makkelijk uitlenen zonder sleuteloverdracht.
Beschikbaarheid aangeven met je telefoon.
Gratis deelsysteem

Deelauto Pilot 2017

INFORMATIE BROCHURE

Waarom Autodelen?
Je betaalt gemiddeld

Jouw auto staat gemiddeld

€445

Je betaalt dus per maand

€409,-

92%

Per maand voor je auto.

Van de tijd stil.

voor niets. En dat is zonde.

Geld besparen met jouw auto.
Deel hem met mensen in jouw buurtgenoten
Met ons deel-systeem krijg je een vaste groep gebruikers die eenvoudig van jouw auto
gebruik kunnen maken via hun telefoon. Je kan zelf in de app aangeven wanneer je de auto
zelf nodig hebt.

Snel en flexibel.
Geen sleutel overdracht en makkelijk beschikbaarheid aan te geven via de
app. We maken jouw auto klaar om te delen.

Makkelijk bespaard.
We helpen je met het vaststellen van een goed tarief. Je betalingen
ontvang je elke maand automatisch.

Betrouwbaar.
Je deelt jouw auto uitsluitend met mensen in je buurt. We helpen je met het
vinden van gebruikers in jouw omgeving.

Zorgeloos.
Verzekering en pechhulp hebben we een oplossing voor. Dus
geen zorgen over jouw auto terwijl anderen ermee op stap zijn.

Meedoen?
Vul het online formulier in en ontdek hoeveel jij kunt besparen met
jouw auto.
Stationsplein 45 (CIC), Rotterdam

| info@mobilityheroes.nl

| 010 – 307 31 63

.

Zo werkt het.
De Pilot
Met deze pilot willen we een nieuwe manier van autodelen uitproberen. We willen drempels
wegnemen en autodelen als een echte service aanbieden. Met deze pilot willen we
ontdekken of dit een oplossing kan bieden voor zowel inwoners van Rotterdam als voor de
stad zelf. Daarom geven we autobezitters zoals jou de kans deze service gratis uit te
proberen en zo met ons en de stad samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe
mobiliteitsconcepten.

Jouw Auto
Bijna iedere auto kan een deelauto worden, zowel lease als privé bezit. Zolang de auto maar
in goede staat verkeerd en bij voorkeur zuinig is. Heb je een lease auto? Dan vragen wij
toestemming aan je werkgever of leasemaatschappij.

Het Deelsysteem
Jouw auto wordt uitgerust met ons innovatieve deelsysteem, waarmee jouw auto
eenvoudig gedeeld kan worden zonder dat jij er zelf moeite voor hoeft te doen. Jouw
medegebruikers krijgen een eigen app account waarmee ze de auto kunnen reserveren.
Als eigenaar van de auto kan alleen jij met de app ook de auto blokkeren voor eigen
gebruik. Na de pilot halen we het kastje er gewoon weer uit, en hier zie je niks meer van.

Medegebruikers
Jouw auto is kostbaar dus je wil ook dat andere bestuurders er voorzichtig mee omgaan.
Daarom krijgt alleen een vast groepje medegebruikers toegang tot jouw auto. Zo weet jij wie
er in jouw auto rijdt en leren jouw medegebruikers jouw auto ook goed kennen. Als je zelf al
mensen kent dan kan zijn zij meer dan welkom! En zo niet dan helpen we je natuurlijk met
het vinden van mensen in de buurt.

Verzekering & Pechhulp.
Ook als iemand anders met jouw auto rijdt wil je er zeker van zijn dat schade goed gedekt is.
Daar is een oplossing voor via de Vereniging van Gedeeld Autogebruik. Dit heeft veel
voordelen zoals een goede screening van jouw medegebruikers en een goede dekking
tijdens gedeelde ritten. Hier moet je wel een All-Risk autoverzekering bij Centraal Beheer voor
afsluiten waarop je 10% collectiviteitskorting krijgt . We weten dat je misschien niet zit te
wachten op overstappen . Daarom betalen we voor de duur van de pilot het verschil in
maandelijkse premie van je huidige verzekering (ook als dit WA is) en die bij Centraal Beheer.
Na de pilot kan je gewoon weer naar je oude verzekeraar. En pechhulp tijdens gedeelde ritten
is geregeld en is helemaal voor onze rekening. We vragen dus een klein beetje inspanning
van je in ruil voor besparing op jouw autokosten en onze service.

Meedoen?
Vul het online formulier in en ontdek hoeveel jij kunt besparen met
jouw auto.
Stationsplein 45 (CIC), Rotterdam

| info@mobilityheroes.nl

| 010 – 307 31 63

Deze pilot is een project
van Mobility Heroes
Wij zijn praktische vernieuwers van mobiliteit. Wij helpen
bedrijven en particulieren in Rotterdam en daarbuiten om
hun mobiliteitsvraag slimmer en duurzamer op te lossen. Dit
jaar waren we een van de winnaars van het Rotterdam
Mobility Lab met ons plan om van iedere auto een deelauto
te maken.
Je bent een van de eersten die kennis kan maken met de
échte vrijheid van een auto.
Jij en jouw medegebruikers hebben een auto tot je
beschikking en betalen een stuk minder, wat fijn is voor
jullie. En er zijn op den duur minder auto’s nodig in de stad
minder auto’s nodig, wat weer fijn is voor de stad.
Door deel te nemen helpen je dus niet alleen jezelf en je
directe omgeving, maar ook de stad Rotterdam!

Ook zorgeloos autodelen?
Vul dan nu het online formulier in.
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