


programma

• 20:00 opening en uitleg door Alex van der Woerd

• 20:20 Matty van Ewijk plaatst autodelen in 
perspectief van de stad

• 20:40 Ervaringen van Robert Zwier met een week 
Buurauto in Amsterdam

• 21:00 Vragen en antwoorden

• 21:30 Matchmaking en inschrijven



Het probleem
Consument kan duurzaam 
eten en wonen, maar niet 
duurzaam autorijden.



Urgentie

Teveel gesjoemeld Klimaat eist daadkracht



De oplossing

Maak de elektrische auto deelbaar en gebruik deze 
met gelijkgestemden uit je directe omgeving.



Missie

Buurauto geeft door het delen van een elektrische 
auto door buurtgenoten een impuls aan 

duurzaamheid en sociale cohesie. Deze Buurauto’s 
vormen een onderdeel van het lokale 

energiesyteem. 



Hoe werkt het ?



Hoe te gebruiken ?

8 simpele stappen:

1. Maak een reservering

2. Open de auto met de app

3. Ontgrendel de laadpaal

4. Rijen maar

5. Plaats auto weer aan laadpaal

6. Sluit de auto met de app

7. Stop de app





Parkeervergunning

• Hoofdgebruiker met leaseverklaring: € 2,50 tot € 44,58 
per maand

• Vaste plek (maar zonder laadpaal) € 4 tot € 71,33 per 
maand plus eenmalig € 447

• Stadsbrede vergunning: € 71,33 per maand

Kosten komen bovenop de kosten voor de Buurauto zelf.



Kosten andere (deel)auto’s

• Bij 15.000 km/jaar (ANWB, december 2017):
• Benzineauto: 50,6 ct/km

• Elektrische auto: 55,9 ct/km

• Dagprijs Greenwheels (100 km, Volkswagen Up):
• Bij incidenteel gebruik: € 81,- (81 ct/km)

• Bij regelmatig gebruik: € 66,- (66 ct/km)



Alternatieven
Buurauto Car2Go/

Hyundai Carsharing
Greenwheels/ 
Connectcar

SnappCar/ 
MyWheels

Elektrisch ✓ ✓  e.v.t.

Warme kring ✓   ✓/

Consument ✓ ✓/ ✓/ ✓

Deelnemers 
bepalen regels

✓   ✓

Landelijke dekking ✓  ✓ ✓

Sociale insteek ✓   ✓/



Snelst groeiende elektrische 
autodeelformule



www.buurauto.amsterdam

Alex van der Woerd: alex@buurauto.nl / 06 203 206 31

Bas Verdoorn: bas@buurauto.nl / 06 231 090 83

Jesse van der Woerd: jesse@buurauto.nl
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