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SHARE NOW lanceert twee deelauto-hubs in Rotterdam
● Gebruikers kunnen nu ritten maken tussen Amsterdam en Rotterdam
● Rotterdammers maken kennis met Fiat 500e’s en BMW i3’s
● Onderdeel van pilot gemeente Rotterdam en samenwerking met APCOA

Parking

Amsterdam, 1 september 2021 – Vandaag lanceert SHARE NOW twee hubs voor
haar elektrische deelauto’s in Rotterdam. Hiermee breidt de Europese marktleider op
het gebied van free-floating autodelen voor het eerst uit buiten Amsterdam, waar al
350 volledig elektrische Fiat 500e’s, BMW i3’s en smart EQ fortwo‘s per minuut, per
uur of per dag te huur zijn.

De 98.000 gebruikers kunnen nu een rit starten, beëindigen of een tussenstop
maken bij Parkeergarage Schouwburgplein 2 en APCOA Parking Westblaak in
Rotterdam. Zo mag een deelauto uit Amsterdam in één van de Rotterdamse hubs
worden achtergelaten en kunnen de voertuigen uit de hubs gebruikt worden voor
ritten in omgeving Rotterdam of zelfs naar een bestemming in het buitenland. Vanaf
de twee hubs kunnen gebruikers de deelauto‘s eveneens per minuut, uur of dag
huren en een auto vooraf reserveren. Beide hubs bieden vijf parkeerplaatsen met
laadpalen aan.

Expansie naar havenstad een mijlpaal
De uitbreiding naar Rotterdam is een mijlpaal volgens Robert Bosman, Managing
Director van SHARE NOW Nederland: “Wij werken continu aan het verbeteren van
onze service om onze gebruikers nog meer flexibiliteit te bieden. Met de opening van

https://www.share-now.com/nl/nl/


de twee nieuwe hubs kunnen onze bestaande gebruikers kennismaken met
Rotterdam, maar laten we de inwoners van deze stad ook kennismaken met
SHARE NOW.“

“Wij geloven heilig in meer delen en minder bezitten, zodat we onze steden
leefbaarder en future-proof kunnen maken. De overgang naar duurzame mobiliteit
krijgen we alleen voor elkaar als mobiliteitsaanbieders, gemeenten en steden
samenwerken. Daarom zijn we zo blij met deze samenwerking met de gemeente
Rotterdam en met APCOA Parking”, aldus Bosman.

Onderdeel van pilot gemeente Rotterdam
De hub in de Parkeergarage Schouwburgplein 2 (naast Rotterdam Centraal Station)
is onderdeel van een pilot van de gemeente Rotterdam die op 1 september van start
gaat. Twintig parkeerplekken mogen gebruikt worden door verschillende aanbieders
van deelauto’s.

Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit, Jeugd(hulp) en Taal van Gemeente
Rotterdam, vertelt: “Voor een korte reis door de stad zijn er deelfietsen en
deelscooters. Of je stapt in het openbaar vervoer. Voor langere ritten en reizen
tussen steden kun je kiezen voor het openbaar vervoer of vanaf nu voor deze
elektrische deelauto’s. Zo kom je overal waar je moet zijn, en betaal je alleen
wanneer je reist.”

APCOA Parking Westblaak
Met de hub in APCOA Parking Westblaak start SHARE NOW een samenwerking
met APCOA PARKING, waarbij wordt toegewerkt naar een tal van hubs op
strategische locaties in de Randstad. Daarbij haakt SHARE NOW aan op het
URBAN HUBS label van APCOA PARKING.

"De digitale en on-demand economie, met name op het gebied van mobiliteit en
logistiek, heeft behoefte aan een slimme en flexibele infrastructuur“, vertelt Dick de
Pater, Sales Director bij APCOA Nederland. "APCOA PARKING streeft naar een
geïntegreerd ecosysteem van slimme steden en mobiliteitsdiensten, maar ook
vermindering van de CO2-uitstoot. Daarom zoeken we voor onze URBAN HUBS
strategische partners met dezelfde visie om mee samen te werken. Wij zijn dan ook
erg blij met een ambitieuze en toonaangevende aanbieder als SHARE NOW”, aldus
De Pater.

Details over de twee hubs
Parkeergarage ‘Schouwburgplein 2’

● Weenatunnel 50, 3013 AL Rotterdam
● Naast Rotterdam Centraal Station
● Level 2, bij de laadpalen
● Routebeschrijving: tekst en video
● Kaart locatie garage

https://www.rotterdam.nl/locaties/parkeergarage-schouwburgplein-2/
https://www.youtube.com/watch?v=O2qBgLPE-cY
https://www.rotterdam.nl/locaties/parkeergarage-schouwburgplein-2/Plattegrond-Kruisplein-Schouwburgplein.jpg


APCOA Parking Westblaak
● Hartmansstraat 35, 3012 VA Rotterdam
● Level 3, bij de laadpalen
● Nabij de Witte de Withstraat

Voor ritten tussen Amsterdam en Rotterdam geldt een inter-city fee van 4,99 euro. Deze fee is niet
van toepassing bij ritten die starten en eindigen in Rotterdam.

De deelauto‘s van SHARE NOW zijn vanaf €0,19 per minuut te huur via de SHARE NOW-app. De
modellen zijn ook voor meerdere uren en dagen te huur. De SHARE NOW-app is beschikbaar voor
iOS (App Store) en voor Android (Google Play Store).

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 11.000 voertuigen, waarvan meer dan
2.900 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
vier 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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