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Het systeem is app gestuurd en iedere gebruiker krijgt zijn of haar eigen account.
Via deze apps zijn de auto’s zichtbaar en is de beschikbaarheid te zien en kan er dus een reservering
worden geplaatst.
De gebruiker reserveert de auto voor een bepaalde tijd. Die tijd kan eventueel verlengd worden maar
uiteraard als er geen opvolgende reservering is. Is die er wel dat zal de gebruiker de auto toch op het
afgesproken moment terug moeten plaatsen.
Nadat de reservering is gemaakt kan men richting de auto. De auto wordt geopend door middel van
dezelfde app, dus geheel digitaal. Daarnaast is het de bedoeling dat de gebruiker voordat hij start
met rijden de staat van de auto bekijkt. Dit gaat dan om schades en vervuiling. Worden deze
aangetroffen dan worden deze via de app gemeld en kan er actie worden ondernomen.
Nadat de rit is afgerond wordt de auto weer teruggezet op de bestemde parkeerplaats. En wordt de
laadkabel aangesloten.
Daarbij is in te stellen dat er tussen iedere reservering bijvoorbeeld 60 of 90 minuten dient te zitten.
Dit geeft dan enige tijd om de accu te laden. Het % geladen van de accu is overigens ook zichtbaar in
de app dus mocht dit niet toereikend zijn dan kan er ook nog voor een andere auto gekozen worden.
Met de beoogde 4 voertuigen moet er zeker altijd één voldoende geladen zijn. Mocht dat niet het
geval blijken of mocht die situatie gaandeweg ontstaan dan zal een voertuig worden bijgeplaatst.
Bij het activeren van het account in de app wordt tevens de betaalfunctionaliteit geactiveerd.
Hiermee wordt de afgesproken tarieven dan automatisch met de gebruikers afgerekend en daar
komt bijvoorbeeld de VVE niet aan te pas. In dergelijke gesloten community ’s wordt gewerkt met
een prepaid tegoed al dan niet met automatische opwaardering. Dit voorkomt dat er uiteindelijk
zaken via de VVE beslecht zullen moeten gaan worden.
Kosten
Ieder koopappartement draagt, in ieder geval voor de eerste twee jaar na oplevering, bij aan het
systeem met de deelauto’s een vaste vergoeding van € 25,-- inclusief BTW per maand.
Het verbruikstarief1 bij gebruik van een deelauto bedraagt:
•
•

1

Rijtarief: 19 ct/min € 11,40 per uur)
Stand-tarief (te betalen als de auto is afgesloten maar niet ingeleverd): 4 ct/min (€ 2,40 per
uur).

Dit zijn huidige tarieven, definitieve tarieven worden bij aanvang exploitatie periode vastgesteld

