
Samen Slim Rijden



Samen Slim Rijden
Welkom bij OnzeAuto! 

Met OnzeAuto kun je eenvoudig elektrische auto’s delen in besloten 
kring. Met buurtgenoten dus, of met collega’s. Wij verzekeren je dat 
dit duurzaam, comfortabel en besparend is. Dat bedoelen wij dus 
met ‘Samen Slim Rijden’. 

Wil je als groep bewoners, als coöperatie of onderneming ook van 
start met een mooi deelinitiatief, dan staan we graag voor je klaar. 
OnzeAuto stimuleert en faciliteert eigen initiatief en lokaal 
ondernemerschap van harte. Groepen in het hele land ervaren elke 
dag weer hoe leuk dat is!

Met OnzeAuto kun je het autodelen gewoon onder een zelf gekozen 
naam uitvoeren. Wij leveren alle diensten op maat, bij het 
organiseren, operationaliseren en optimaliseren. Precies zoals het 
uitkomt. 

We horen graag van je!

Marcel Kloprogge en Otto Smit
Oprichters van OnzeAuto. 



Onze beloften

DUURZAAM

Meer ruimte op straat
Klimaat- en milieuvriendelijk

Sociaal verbindend

BETAALBAAR

Kosten besparend
Vrijval van kapitaal

Voorspelbare kosten

COMFORTABEL

Unieke rijbeleving
Duidelijk en eenvoudig

Ontzorgd door 24x7 service



Lokale aanbieders
Arnout van Dijk 
Over Samen Slim Rijden Zeist 

“Met mijn bedrijf Kurago richt ik mij op duurzaam en verantwoord 
maatschappelijk ondernemen. In Zeist is hiervoor een mooie 
voedingsbodem, waarbij alle bewoners zijn uitgenodigd mee te 
bouwen aan een Duurzaam Zeist.

Veranderen begint bij jezelf, dus zette ik een eerste stap om een 
elektrische auto te leasen en te delen met mijn buren. OnzeAuto
hielp me bij alle organisatorische en operationele aspecten. 

Goed voorbeeld doet volgen, dus al snel moest ik auto’s 
bijplaatsen. Inmiddels zijn 18 auto’s operationeel, met meer auto’s 
in bestelling. 

De publieksprijs voor het meest duurzame initiatief in Zeist heb ik 
als aanmoediging ervaren om vooral door te gaan. Met steun van 
OnzeAuto zijn de mogelijkheden vrijwel onbegrensd!”

Prijsuitreiking Publieksprijs Duurzaam Zeist
aan Arnout van Dijk van Kurago (midden) 

door burgermeester van Zeist, Koos Janssen  (rechts)



Onze oplossingen op maat

Voor buurtgenoten
kleine en grote groepen

Voor ondernemers
profit en non-profit 

Autodelen samen
OnzeAuto stelt je in staat om met 2 of 3 medegebruikers samen 
een auto te leasen en te delen. Eenvoudig verrekenen naar rato 
van het gebruik. Binnenkort beschikbaar! 

Autodelen ondersteund
Met OnzeAuto creëer je zelf één of meer deelinitiatieven, 
gewoon onder je eigen naam.  Wij bieden een operationeel 
deelplatform, en aanvullend alle denkbare diensten op maat. 

Onze oplossingen

Autodelen compleet
OnzeAuto levert en beheert elektrische deelauto’s om in besloten 
kring te delen. We ontzorgen je volledig, en zorgen er voor dat de 
deelauto’s als eigen auto’s worden ervaren.



Onze ondersteuning van A tot Z
OnzeAuto biedt ondersteuning op maat om jouw deelinitiatief 
tot een succes te maken. 

Oriënteren
We helpen je om de vraag naar autodelen in beeld te brengen 
en hiervoor een aantrekkelijke deeloplossing te ontwikkelen. 

Organiseren
Wij helpen auto’s te verwerven inclusief deelverzekering, wij  
richten het deelplatform in en helpen het beheer te organiseren. 
We bieden een lokale website en een digitale omgeving 
waarmee deelnemers zich eenvoudig kunnen aanmelden. 

Delen
Ons deelplatform ondersteunt het dagelijkse autodelen. Wij 
bieden 24x7 ondersteuning voor gebruikers, en verzorgen 
desgewenst ook facturatie, incasso en voertuigbeheer.  

Optimaliseren
We delen ervaringen en inzichten die wij in onze projecten 
opdoen. Daarmee helpen we je perfect in te spelen op wensen 
en behoeften die in jouw deelinitiatief leven.  



We maken autodelen eenvoudig

OPTIMALISERENDELENORGANISEREN



Een voorbeeld van onze gebruikerstarieven 

BASIS VOORDEEL PLUS TOP

€10 €25 €50 €125

€0,18 €0,18 €0,18 €0,18

€4,50 €3,50 €2,50 €1,50

Maandabonnement

Tarief per km

Tarief per uur

v Laadkosten zijn inbegrepen, ook onderweg

v Het eigen risico bedraagt €500

v Huisgenoten krijgen korting op het maandtarief



Deelnemers besparen tot 50%
Huishouden B Huishouden C

6.000 km 12.000 km

400 uur 1.000 uur

Voordeel Plus

Afstand per jaar

Uren per jaar

Abonnement

€215 €405Kosten per maand

€400
Kleine middenklasser

€640
Middenklasser

Kosten per maand
eigen brandstof auto

€45% 35%Besparing

€2.220 €2.820Besparing per jaar

Kosten eigen auto volgens Nibud/ANWB 2018.
Door gebruik van gunstig dag/weekendtarief gemiddeld 15% van de uren gratis

Huishouden A

3.000 km

200 uur

Voordeel

€120

€250
Compacte auto

€50%

€1.560

Huishouden D

18.000 km

1.500 uur

Top

€555

€770
Middenklasser

30%

€2.580



Duurzaam en besparend gaan hand in hand

EV-delen, 100% 
groen elektrisch

EV-delen, 93% grijze elektriciteit 
(gemiddeld in NL, 2019)

Brandstofauto, gedeeld, inclusief effect van minder km’s

-75% CO2

-20% CO2

Brandstofauto in eigen bezit, niet gedeeld

-45% CO2

.. en elektrische auto’s bieden nog meer: 
minder stikstofoxides en fijnstof, 

en veel minder geluid tot 80 km/uur

Bron: Website Autodelen.info, 2019: Autodelen als zodanig leidt tot een CO2 reductie van 8-13%. Autodelen leidt in de regel bovendien tot 15-20% minder autokilometers. 
Bron: TNO rapport R10386, 2015: Een elektrische auto reduceert CO2 met 30% ten opzichte van een brandstofauto. Bij gebruik van groene elektriciteit neemt dat toe tot 70%. 

Hoeveelheid CO2



Onze gebruikers

Saskia van ‘t Hooft
Over Samen Slim Rijden Helvoirt

“OnzeAuto is in Helvoirt ontstaan vanuit een pilot met de 
energiecoöperatie DEH, Provincie Noord Brabant en BMW. 

Samen Slim Rijden is in alle opzichten een goede deal. De 
abonnementskosten zijn laag en verder betaal je alleen voor 
het gebruik van de auto. Bovendien is elektrisch rijden 
duurzaam en vinden we het heel goed dat er minder auto’s in 
de straat geparkeerd staan. 

Het bevalt mij prima. Eerst reed ik vooral zakelijk met de 
deelauto, nu gebruik ik hem steeds vaker privé, bijvoorbeeld als 
ik naar familie ga of mijn dochter naar hockey breng. Het zijn 
echt comfortabele auto’s, ook omdat je geen geluid van de 
motor hebt. Elektrisch rijden is gewoon geweldig.”



Onze samenwerking met de vastgoedsector

Samen met ontwikkelaars, investeerders, VvE’s en verhuurders 
ontwikkelen we een integraal aanbod voor wonen en EV-delen

Daardoor zijn minder parkeerplaatsen nodig en beschikken bewoners 
over duurzame én betaalbare elektrische deelauto’s

OnzeAuto kan volledige ondersteuning bieden bij de ontwikkeling, 
realisatie en operatie van mobiliteitsoplossingen, desgewenst ook 
inclusief exploitatie van de auto’s

Onze oplossingen zijn schaalbaar van 5 tot 200 EV’s per initiatief, en 
te combineren met andere vervoersmiddelen

OnzeAuto ziet (bij voorkeur) de vaste autokosten verwerkt in de 
servicekosten en verrekent het daadwerkelijk gebruik met de 
gebruikers

Branding naar wens, dus geheel white label

We bieden maatwerkoplossingen voor een 
woon/werkcomplex, maar ook voor een hele wijk.  

Bij nieuwbouw én in bestaande situaties



Magis Vastgoed aan het woord

Daan Magis
Projectontwikkelaar en verhuurder

“Magis heeft het afgelopen jaar op diverse locaties, waaronder 
de CobbenCampus in Tilburg, ervaring opgedaan met de inzet 
van elektrische deelauto’s van OnzeAuto. 

Wij spelen hierbij in op actuele ontwikkelingen naar een meer 
duurzame leefomgeving in onze steden. Meer leefruimte door 
minder geparkeerde auto’s, minder geluid, geen CO2 en stikstof 
uitstoot. 

Magis Vastgoed wil deze oplossing in toenemende mate 
verbinden aan haar woonconcept. Tegelijk zien we dat deze 
mobiliteitsoplossing aanvullende kwaliteiten vergt. We werken 
daarom graag samen met OnzeAuto, een specialist op het 
gebied van deelmobiliteit in besloten kring.” Een voorbeeld van onze white label oplossing



Over OnzeAuto
OnzeAuto staat voor autodelen in warme of besloten kring. Dat 
idee hadden we al 10 jaar geleden, maar we zagen pas kans dit 
goed te lanceren toen elektrische auto’s op de markt kwamen.

Met ons kernteam van 5 man, een fantastisch netwerk met 
deskundige en gedreven zelfstandigen, en business partners 
van naam en faam, werken wij vanuit ons kantoor in Utrecht 
aan onze groei. 

En die groei gaat hard. Onze propositie blijkt duidelijk in een 
groeiende behoefte te voorzien. Gelukkig hebben we ons hele 
business model zo ingericht dat we maximaal kunnen 
opschalen. De grenzen zijn dus voorlopig niet in zicht.

We werken intussen hard aan aanvullende producten en 
diensten. Daarmee zullen we steeds grotere groepen 
particulieren en ondernemers op weg kunnen helpen.

Wil je ook met onze hulp een deelinitiatief starten, 
laat het ons weten. We helpen je graag! Onze initiatieven, stand van zaken februari 2020

http://onzeauto.com


Onze partners

Michiel Krouwer
Directeur Verkoop Schade Bedrijven Centraal Beheer Achmea
Over samenwerking met OnzeAuto.

“Centraal Beheer werkt samen met OnzeAuto in onder andere Zeist 
en Oisterwijk. We zijn natuurlijk bekend als verzekeraar en van ‘even 
Apeldoorn bellen’. We zijn een coöperatie en daarbij hoort 
toegankelijkheid en onderlinge solidariteit. Naast het bieden van 
verzekeringen willen we klanten, zowel consumenten als bedrijven, 
steeds meer helpen bij alledaagse dingen die het leven makkelijker 
maken. Gezien onze dagelijkse behoefte aan mobiliteit en de snelle 
ontwikkelingen op dit gebied, staat autodelen nadrukkelijk op onze 
agenda. We doen graag mee om duurzame mobiliteit te verbinden 
met gemak en betrouwbaarheid. 

Wij zien OnzeAuto als één van de koplopers in de markt van 
autodelen. Hun focus op het delen van elektrische auto’s in besloten 
kring, hun ervaring en infrastructuur passen goed bij de ambities van 
Centraal Beheer. Gezamenlijk werken we aan de toekomst van 
duurzame mobiliteit.”



Trots op onze partners

Samen met onze netwerkpartners kunnen wij elk deelinitiatief van A tot Z ondersteunen.

Onze partners geven kracht aan onze kwaliteit, flexibiliteit, slagkracht en schaalbaarheid



Mail naar samenslimrijden@onzeauto.com

Wil je ook van start?

http://onzeauto.com

