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Persbericht 
 
Meer duurzame deelauto’s in Amstelveen: nieuwe 
parkeerhub voor SHARE NOW-gebruikers 
 
Elektrische smarts en BMW i3’s bij Amstelveen Stadstuinen 
 
Amsterdam, 11 december 2020 – Inwoners van Amstelveen hebben vanaf nu nog 
meer keuze uit duurzaam deelvervoer. Autodeeldienst SHARE NOW heeft in 
samenwerking met de gemeente Amstelveen een hub geopend bij de Amstelveen 
Stadstuinen. Deze parkeerplekken zijn speciaal voor de 100% elektrische smart 
fortwo’s en BMW i3’s van SHARE NOW gereserveerd. 
 
De 300 deelauto’s van SHARE NOW zijn al vrijwel overal in Amsterdam te vinden en 
op de gereserveerde plekken in Stadshart Amstelveen (Q-Park Stadsplein). Nu heeft 
SHARE NOW het werkgebied uitgebreid met een parkeerhub waar gebruikers 
makkelijk een rit met een SHARE NOW-deelauto kunnen starten of eindigen. 
Parkeerkosten zijn altijd inbegrepen bij SHARE NOW, het parkeren bij de hub is dus 
kosteloos. 
 
Parkeerplekken bij Amstelveen Stadstuinen 
De hub bestaat uit vier parkeerplekken, bestemd voor het parkeren van SHARE NOW-
deelauto’s. De parkeerplekken zijn te vinden bij Amstelveen Stadstuinen en zijn 
duidelijk zichtbaar in de SHARE NOW-app. 
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Elektrisch deelvervoer voor iedereen 
Met de uitbreiding in Amstelveen wil SHARE NOW mensen gemakkelijk toegang 
geven tot flexibele en duurzame mobiliteit. Robert Bosman, Managing Director van 
SHARE NOW Nederland vertelt: “Zeker in deze bijzondere tijden is het voor veel 
mensen belangrijk om toegang te hebben tot een veilig en flexibel vervoersmiddel. 
Met de opening van deze hub spelen de gemeente Amstelveen en SHARE NOW in 
op de behoefte van inwoners van Amstelveen door duurzaam deelvervoer nog 
toegankelijker voor hen te maken.” 
 
Deelauto als veilig vervoermiddel 
De veiligheid van alle gebruikers van SHARE NOW is de hoogste prioriteit in deze 
bijzondere tijden. Er is grote aandacht voor de hygiëne van alle auto’s; er vindt vier 
keer zo vaak een grondige desinfectie plaats, met extra aandacht voor het stuurwiel 
en de bedieningselementen. Bestuurders en passagiers worden geadviseerd de 
algemene hygiëneregels te volgen en in de deelauto’s een mondkapje te dragen 
indien zij niet tot één huishouden behoren. Kinderen tot 12 jaar zijn hierbij 
uitgezonderd. 
 
100% elektrische SHARE NOW-locatie 
Op dit moment telt de autodeeldienst 93.000 gebruikers in Amsterdam, dat de eerste 
100% elektrische SHARE NOW-locatie is. SHARE NOW is sinds 2011 actief in 
Amsterdam (voorheen onder de naam car2go) en heeft ook een volledig elektrische 
vloot in Parijs, Stuttgart en Madrid. De vloot van SHARE NOW in Europa bestaat op 
dit moment voor 25 procent uit elektrische voertuigen. 
 
 

BERICHT VOOR DE REDACTIE 

Over SHARE NOW 

Altijd en overal een auto huren - dat is SHARE NOW. Als marktleider en pionier op het gebied 
van free-floating autodelen heeft SHARE NOW meer dan drie miljoen Europese gebruikers 
en is het bedrijf vertegenwoordigd in 16 grote steden met circa 12.000 voertuigen, waarvan 
meer dan 3.300 elektrisch worden aangedreven. Alle stappen, van de registratie tot en met 
het huurproces, worden digitaal uitgevoerd via een smartphone-app. SHARE NOW biedt een 
duurzame oplossing voor stedelijke mobiliteit en draagt, als onderdeel van een reeks 
mobiliteitsopties, aanzienlijk bij aan het verminderen van verkeersopstoppingen in steden: elk 
SHARE NOW-voertuig vervangt vier tot zes privéauto's in het stadsverkeer en wordt tot zes 
keer vaker gebruikt. SHARE NOW biedt in vier Europese steden een 100 procent elektrische 
vloot aan en in vijf steden een gedeeltelijk elektrische vloot. Momenteel is SHARE NOW 
aanwezig in Europa met auto’s van BMW, Mercedes-Benz, MINI, smart en Fiat en blijft het 
zijn marktleiderschap op het gebied van free-floating autodelen uitbreiden. SHARE NOW is 
een van de vijf mobiliteitsdiensten die vallen onder de in 2019 opgerichte joint venture van 
BMW Group en Daimler AG. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in de Duitse 
hoofdstad Berlijn. 
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Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
 
Klik hier voor meer beeldmateriaal van SHARE NOW. 
 
SHARE NOW 
Kathrin Amthor en Anja Mentzel 
Telefoon: +49 152 9000 6680 / +49 152 9000 6332 
Email: press@share-now.com 
 
Kirsten Spoelstra en Vivianne Eckl 
Telefoon: +31 20 220 0220 
E-mail: sharenownl@teamlewis.com 
 
 


