Deel-auto project Zeeland
Wij bieden in hoofdlijn 2 verschillende manieren aan om auto's te delen:
1 Af en toe naar behoefte gebruik maken van een DEEL-AUTO
-

-

Lid worden van ons deel-platform JUUVE ( app.juuve.nl)
Op de App zoeken waar een beschikbare auto in je buurt staat
en zien welke auto het is, wat hij kost / uur / dag en per gereden
Kilometer.
De betreffende auto reserveren voor een bepaalde tijd
Naar de auto gaan en hem met de app openen en starten.
Na gereed te zijn met je reservering de auto terugzetten op zijn
vaste standplaats en de auto weer sluiten
Tarieven: Vanaf € 3,50/H met Max. van
€ 30,-/Dg.
Plus € 0,25/Km (in elke auto is een Tankpas / Laadpas)

2 Een eigen Deel-auto hebben, geleased op jouw naam
-

-

Lid worden van ons deel-platform JUUVE ( app.juuve.nl)
Als beheerder van je eigen auto heb jij de vaste standplaats ervan zelf
bepaald, je hoeft niet te zoeken waar hij is!
- Je eigen auto dien je beschikbaar te stellen voor het delen met anderen,
dus zul je zelf je auto ook moeten reserveren zodat iedere "JUUVER"
kan zien op z'n App wanneer er auto's beschikbaar zijn.
- Tarieven: Voor jou als beheerder geen te betalen uur-tarief / dag-tarief
Prijs: Vanaf € 99,-/Mnd. Afhankelijk van welke auto, (dit
tarief is voor een Peugeot 108 / Toyota Aygo etc.)
Plus € 0,20/Km (in elke auto is een Tankpas / Laadpas)
Extra Het bedrag dat elke gebruiker van je auto via het platform berekend krijgt komt op jouw rekening dus je
Lease-bedrag / Mnd. komt daarmee op € 0,- vanaf
6-gebruikers voor 1-dag /Mnd!
Extra uitleg: de 1-ste 2 gebruikers voor 1-dag van jouw auto betalen
elk € 30,- naar het platform + € 0,25/Km., van alle volgende gebruikers
gaat alles naar jou, ook de € 0,05/Km verschil, bij meer dan 6-gebruikers/
Mnd. ga je zelfs verdienen, het overschot kun je weer verrekenen met je
zelf verreden kilometers! Meer info: Bel even met 06-52562250!

