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Autodelen

Gebruikmaken van een deelauto was nog nooit zo 
makkelijk. Het kan helemaal digitaal en de initiatieven 

(met steeds vaker elektrische auto’s) schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Wij probeerden het een 

jaar in de praktijk. 
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DE CIJFERS
Nederland is klaar voor 
autodelen. Het aantal 

‘autodelers’ loopt zelfs 
flink voor op het aantal 
beschikbare auto’s. In 

2019 waren er 515.000 
gebruikers en in 2020 
al zo’n 730.000*: dat is 
zo’n 7% van alle Neder-
landers met rijbewijs B.

 *Bron: CROW, Dashboard 
Autodelen 2020
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‘Zet je bluetooth-verbinding aan en blijf bin-
nen vijf meter van de auto’ staat er in het scherm-
pje van mijn telefoon. Natuurlijk, de bluetooth! 
Even vergeten. Ik schakel bluetooth in en swipe 
terug naar de app van OnzeAuto. Ik druk op ‘ont-
grendel de auto’ en alsof ik een toverspreuk heb 
uitgesproken klikt het portier open. Ik pak de laad-
pas uit het dashboardkastje en 
houd ’m tegen de laadpaal. Dan 
kan ik de laadkabel loskoppelen 
en in de kofferbak leggen. Zo 
ben ik binnen een minuut klaar 
voor een ritje met een 100% 
volgeladen elektrische Nissan 
Leaf, de deelauto in onze buurt.  
Zó makkelijk is autodelen tegen-
woordig: met een app ontgren-
del en sluit je de auto af aan 
het einde van de rit. Toch is zo’n 
deelconcept op vier wielen be-
paald niet nieuw: het bestond al 
in de jaren ’90. Maar toen had je 
nog fysieke beperkingen: denk aan papierwerk op 
een kantoortje, ophalen en terugbrengen van de 
sleutel – met een beetje pech gebonden aan ope-
ningstijden. Tegenwoordig kan zelfs het inschrijven 
volledig digitaal. Je downloadt gewoon de betref-
fende app en al het ‘papierwerk’ regel je thuis op 
de sofa. Plus: veel elektrische deelauto’s hebben 
eigen parkeerplaatsen bij laadpalen. Rondjes rijden 
met onze Nissan voor een ‘plekkie’ hoeft dus ook 
al niet. 

ACHTER HET NET VISSEN
Héél veel voordelen dus. En tóch blijken men-
sen maar met moeite afstand te doen van 
hun eigen auto. In onze kleinschalige auto-

deel-community vinden de meeste mensen zo’n 
deelauto een prima aanvulling. Soms zelfs genoeg 
om afscheid te nemen van een eventuele tweede 
auto. Toch houden ze hun ‘eerste’ auto het liefst 
aan voor noodgevallen, langere ritten en vakanties. 
Want: je kunt achter het net vissen als je de auto 
nodig hebt. Belangrijke afspraak? Dan kan je lokale 

deelauto – of meerdere bij grote 
deellocaties - al zijn gereser-
veerd door een medegebruiker. 
In onze groepsapp wordt ook 
wel eens gemopperd over tech-
nische problemen. Bijvoorbeeld 
dat de auto niet geopend kon 
worden via de app. Het is mij 
drie keer gebeurd in een jaar 
tijd. Ook dat kon op afstand 
worden opgelost, via een te-
lefonische helpdesk. Nog een 
voordeel van autodelen 2.0. Hoe 
kleinschalig je initiatief ook is 
(zoals onze buurtauto): die auto 

regel je via een grotere partij die je al het vervelen-
de regelwerk uit handen neemt. Van de verzekerin-
gen tot reparaties tot apk. 
Inmiddels is mijn bluetooth verbonden met het ‘in 
car entertainment system’ en vergezelt Beethoven 
mij naar het station. Daar pik ik een vriend op en 
vertel over de voordelen van deelauto’s. Hij blijkt 

‘IK BESPAAR 
PER JAAR 

MAKKELIJK 
MEER DAN        
€ 2000’

vooral geïnteresseerd in de kosten. Daar kan ik 
bondig over zijn: deze deelauto is vergeleken 
met een eigen auto ronduit spotgoedkoop. ‘De 
basiskosten zijn € 25 per maand. Daarnaast be-
taal ik een bedrag per kilometer en tijdsduur. Ik 
maak dan ook relatief weinig en korte ritjes: 
in mijn landelijke omgeving bijvoorbeeld een 
retourtje supermarkt of de kinderen naar 
het sportveld.’ Reisgenoot komt uit de stad 
en zegt dat het daar precies andersom is: 
‘In de stad heb je geen auto nodig voor 
boodschappen, sportvelden of bij iemand 
op bezoek gaan. Daar gebruiken mensen 
deelauto’s vaak voor ritjes buiten de stad: 
een weekend weg of langer bezoek. Dat tikt 
sneller aan’, weet hij. 
Ik betaal gemiddeld zo’n € 80 per maand aan de 
deelauto: inclusief abonnement van € 25 en ge-

EERST LEZEN, DAN DELEN! 
Sommige aanbieders rekenen een toeslag voor 
een extra bestuurder, eventuele schoonmaak, 
eigen risico, te laat inleveren, een reservering 
annuleren, niet aan de laadpaal zetten of zelfs 

het vervoeren van een huisdier. Soms moet je ook 
borg betalen of heb je eigen risico bij schade. Le-

zen dus die kleine letters! Meer info & adviezen over 
deelmobiliteit: anwb.nl/k10deelmobiliteit 
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Aanbieder MYWHEELS ONZEAUTO SHARENOW WIJ ZIJN DEEL HELY CARECAR

Type auto Nissan Leaf Nissan Leaf BMW i3 Kia E-Nero Volkswagen 
E-Golf

Nissan Leaf

Waar? Landelijk,  
m.n. Randstad

Diverse  
plaatsen  
m.n. midden/
noorden 

Amsterdam en 
omgeving

Den Haag Diverse  
plaatsen,  
m.n. Eindhoven 
en Amsterdam

Maastricht

Abonnement niet vereist vereist, vanaf 
€ 25 p/m

niet vereist niet vereist niet  vereist niet vereist

Kosten per kilometer € 0,24 € 0,18 € 0,19 € 0,26  Geen € 0,25

Kosten per uur € 3,25 € 3,50 € 5,67 - € 19,80 € 2,60 € 9 € 4,50

Kosten per maand 
losse ritjes*

€ 63  € 85*** € 186,16 € 57,20 € 108 € 79

Kosten weekend weg** € 125 € 145*** € 197,49 € 153,40   € 134*** € 216

Website mywheels.nl onzeauto.com share-now.com wijzijndeel.nl hely.com carecar.nu

*   4 ‘boodschappenritten’ (10 km/1 uur) + 4 ‘bezoekritjes’ (2 uur/20 km) per maand = totaal 100 km/12 uur gebruik
**   48 uur (vrijdag 18 uur - zondag 18 uur + 250 kilometer), N.B. aanbieders als MyWheels en ShareNow geven korting voor 

 meerdaagse ritten
***   inclusief abonnement van resp. € 25 (OnzeAuto) en € 30 (Hely) per maand

Wat kost dat?
De kosten van een deelauto verschillen per aanbieder en hangen af van veel factoren: wel of geen 

abonnement (soms helemaal niet nodig), de kosten per uur of kilometer, wel of geen maximaal dag-
tarief. En dan je eigen gebruik: regelmatig korte ritjes of af en toe een meerdaagse rit? De prijzen 

vergelijken is dus lastig. In de tabel hieronder geven we prijsvoorbeelden van een greep uit de vele 
aanbieders: vier grote aanbieders en twee kleinere, lokale initiatieven. In de tabel vergelijken we 

de kosten van elektrische auto’s van vergelijkbare grootte. Voor een maand gebruik met acht korte 
ritjes én het tarief voor een weekendje weg.
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CARMEN VAN ELDEREN (27) UIT DEN HAAG
GEBRUIKT: MyWheels
HOE VAAK DOE JE DAT? ‘Zeker vier keer per 
week. Ik rijd paard en de stal is wat lastiger te 
bereiken met het ov. Ik reserveer alleen elek-
trische auto’s, lekker comfortabele en snelle 
automaten.’

WIL JE NIET LIEVER EEN EIGEN AUTO? ‘Tot nu niet. We 
wonen in de stad; veel plekken zijn goed te bereiken met 
het ov of de fiets. Maar ik sluit niet uit dat ik in de toe-
komst toch ooit een auto aanschaf, als we buiten de stad 
gaan wonen of een gezin hebben.’
WAT IS HET GROOTSTE VOORDEEL? ‘Dat je geen onvoor-
ziene kosten hebt. Nadelen? Hmm, dat er geen deelauto’s 
met trekhaak zijn in Den Haag. Ik kan niet met een paar-
dentrailer op pad.’
WAT KOST HET? ‘Ik geloof dat ik zeker € 400 per maand 
kwijt ben, maar heel precies weet ik het niet.’

SIMON VERMEER (46) UIT DEN HAAG
GEBRUIKT: coöperatie met buurtgenoten, on-
dersteund door DEEL
HOE WERKT DAT? ‘We leasen zes elektrische au-
to’s met 35 gezinnen uit de buurt. Er is er altijd 
wel eentje beschikbaar, je reserveert ’m via de 
app.’

WIL JE NIET LIEVER EEN EIGEN AUTO? ‘Nee, ik hoef geen 
eigen auto meer. Zelfs met twee kinderen is het op deze 
manier prima te doen.’
WAT ZIJN DE VOORDELEN? ‘Het is goed voor het milieu, 
je hebt geen gedoe met onderhoud en het is financieel 
voordelig. En je leert je buurtgenoten wat beter kennen, 
want we komen af en toe samen voor een borrel. Het 
werkt verbindend in de wijk.’
WAT KOST HET? ‘Je betaalt voor wat je rijdt. Voor mij is 
dat ongeveer € 300 per maand, inclusief alles.’ 

TIM STEK (24) UIT EINDHOVEN
GEBRUIKT: Amber
HOE VAAK DOE JE DAT? ‘Ongeveer eens per 
week. Ik doe bijna alles op de fiets, Amber 
gebruik ik meestal in het weekend als ik naar 
familie buiten de stad ga of bijvoorbeeld naar 
de bouwmarkt.’

WAT VIND JE ER FIJN AAN? ‘Dat ik alleen betaal voor wat 
ik gebruik. En als je bij Amber van tevoren een auto reser-
veert, zetten ze ’m bij je voor de deur. Als je klaar bent, 
kun je de auto overal in de stad achterlaten.’
ZIJN ER OOK NADELEN? ‘Tegenwoordig is Amber populair, 
daardoor zijn er op spontane momenten wat minder 
auto’s beschikbaar dan voorheen. Maar ik heb vernomen 
dat er nieuwe elektrische auto’s in aantocht zijn, dus mis-
schien verbetert dat de komende tijd. 
WAT KOST HET? ‘Ik blijf meestal onder de € 200. Als ik 
ook langere tripjes maak, is dat soms wat meer.’
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middeld twee ritjes per week. Aan het eind van de 
maand krijg ik netjes een factuur per mail en betaal 
ik per automatische incasso. In vergelijking met een 
kleine, tweedehands benzineauto scheelt me dat 
op jaarbasis makkelijk meer dan € 2000. Dan hoef 
ik ook niet eens ná te denken over onaangename 
taken als het laten wisselen van banden, de auto 
wegbrengen voor reparaties of de apk. 

MAANDJE PROBEREN
Toch blijft de animo voor onze buurtauto nog wat 
achter: de lokroep van de eigen auto blijkt nog 
sterk. Maar zowel de initiatiefnemers als de en-
thousiaste gebruikers kijken vol vertrouwen naar 
de toekomst. We fantaseren al over een ‘deeltoe-
komst’ waarbij de helft van het blik van de straat 
is in onze buurt. Op de parkeerplaats waar nu 
die ene Nissan Leaf staat, staan dan zo’n twintig 
deelauto’s. Een deel voor korte ritjes, een deel voor 
langere ritten en vakanties. Zo ver is het nog lang 
niet. Daarvoor moeten we nog flink wat buurtge-
noten overtuigen. Tip: de drempel om autodelen te 
proberen is laag. Bij vrijwel alle aanbieders kun je 
het zonder verdere verplichtingen bijvoorbeeld een 
maandje proberen. Bevalt het niet? Dan stop je 
er gewoon weer mee. Wel een succes? Dan kun je 
over enkele jaren bescheiden verkondigen: ‘Begin jij 
nú pas met autodelen? Dat deed ik al in 2021!’ 

In dit artikel noemen we initiatieven waarbij auto’s en service 
worden geregeld door een grotere partij: je deelt dus niet je 
eigen auto. Er zijn ook partijen als Snappcar waarbij je wél je 
eigen auto kunt delen met buurtgenoten. Meer info over ver-
schillende deelvormen: autodelen.info


