
Informatiebijeenkomst
Elektrische deelauto

3 juni 2021 - Werkgroep Mobiliteit



Agenda 20.00 – 21.00

• Waarom elektrisch autodelen?

• Wat is (elektrisch) autodelen?

• Hoe werkt het?

• Het concept van CALorie

• Vragen?

• En nu?
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Voor we beginnen



Even voorstellen…
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Waarom een elektrische deelauto?



Uit de enquête….
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Ik gebruik graag het minst 
belastende vervoersmiddel 
ook als ik iets moet 
vervoeren, of ergens 
naartoe moet wat niet lukt 
met mijn fiets of OV. 

Voor het milieu

De auto staat hier vaker stil dan dat we hem gebruiken

Wij hebben nu 2 auto’s en zou best 1 auto zelf willen houden + 
de mogelijkheid om er 1 te delen met iemand. 



Stip op de horizon
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25x2x

2021 2025



Samenvatting deelauto concept
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100% elektrische deelauto’s

Compact 250-350 km
Renault

Zoe

Gezin 250-350 km
VW ID.3

Tesla 3
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Je smartphone is de sleutel

Via de CALorie deelauto app

➢ Beschikbaarheid inzien

➢ Reserveren

➢ Deur openen 

➢ Deur Sluiten

➢ Contact met helpdesk



Samen de CALorie community
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✓ 6 deelnemers per auto = 6 abonnementen per auto

✓ 12 abonnementen = 2 auto’s, 15- 18 abonnementen = 3 auto’s etc

✓ Gebruik maken van alle CALorie deelauto’s



Standplaats
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❖ Parkeerplek en laadpalen in overleg met de gemeente

❖ Bij de start 1 standplaats = 2 auto’s, daarna meer spreiding

❖ Gebruik maken van alle CALorie deelauto’s

❖ Voorkeurslocaties binnen Castricum zijn Bakkum (de Klomp), de Brink,                                   

Geesterduin, Koningsduin en de Oranjebuurt.



Even lekker opladen…
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✓ Op deelauto parkeerplekken staan laadpalen

✓ Altijd opladen na gebruik 

✓ Duidelijke instructie voor laden onderweg

✓ Altijd contact mogelijkheid voor hulp



Wat kost dat?
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Kilometervergoeding 

In elk abonnement zit een onbeperkt aantal 
kilometers rijden voor circa € 0,20 per km in 
Compact en circa € 0,26 voor Gezins auto. 

Dagen

Je bent flexibel in de dagen. De dagen mogen in 
stukjes opgeknipt worden. Dit wordt gemiddeld 
over het kwartaal 

Inclusief

Wegenbelasting, verzekering, onderhoud, 
laadkosten, schoonmaakkosten

€ 89 per maand

Circa 4 dagenS
€ 129 per maand

Circa 6 dagenM

€ 169 per maand

Circa 8 dagenL



Een paar voorbeelden..
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Middagje winkelen
• 4 uur

• 40 km

• Compact auto

Dag naar ´kantoor´
• 10 uur

• 80 km

• Compact auto

Weekendje weg
• 48 uur

• 400 km

• Gezinsauto

€ 15 

€ 34,50 

€ 148,50 



Top 5 praktische vragen

1. Wat als de auto er niet staat – beschikbaarheid

2. Spelregels deelauto concept (vakantieverhuur)

3. Gezin (autostoeltjes)

4. Onderhoud – schoonmaak (Corona)

5. Proefrijden - proeftijd
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Andere vragen?



En hoe nu verder?
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12 deelnemers

1. Definitief concept 3. Leveranciers contract

4. Proefrijden

5. Afspraken gemeente

2. Inschrijven deelnemers

Let’s go?!

Wil je meehelpen? → we zoeken nog werkgroepleden. 
Hulp bij vastleggen concept, proefritten, promotie, auto-maatjes
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Vragen, opmerkingen, aanmelden. 

Neem contact met ons op via 

mobiliteit@calorieenergie.nl

about:blank

