
Autodelen
Steeds meer mensen delen een auto, dat scheelt je een 

hoop geld en stimuleert je om een bewuste keuze te 

maken. Dus is het goed voor je portemonnee én het 

milieu. In Nederland heb je veel keuze als je wilt autodelen, 

hierna bepreken we een aantal opties.



Autodelen in Nederland (www.autodelen.info)

Een eigen autodeelgroep (Green Deal Autodelen II)

Stel je hebt een auto en wilt die met een groep bekenden delen, dan is het 

belangrijk dat alles goed geregeld is. De Vereniging voor Gedeeld 

Autogebruik helpt je bij het opzetten van een eigen autodeelgroep zodat je 

met meerdere personen van één auto gebruik kunt maken. De Vereniging is 

een non profit organisatie die autodelen stimuleert door je te helpen alles 

goed te regelen. Bij de Vereniging kun je terecht voor:

 Een autodeelverzekering waarbij het is toegestaan dat anderen je auto 

gebruiken en je no-claim beschermd blijft;

 Een parkeerregeling voor een extra vergunning;

 Een voorbeeldcontract.

http://www.autodelen.info/
http://deelauto.nl/verzekering/
http://deelauto.nl/extra-parkeervergunning/
http://deelauto.nl/voorbeeldcontract/


Autodelen in Nederland (https://deelauto.nl/)

Autodelen via een bestaande organisatievorm

 Deelauto via een organisatie: je huurt een deelauto van een bedrijf (zoals 
Greenwheels, MyWheels*, ConnectCar of Car2Go**). Zij bezitten auto’s en 
locaties in buurten door heel Nederland. De auto’s staan 24 uur per dag voor je 
klaar en je kunt ze vaak met een chipkaart openen zodat je meteen op weg 
kunt.

 Particulier autodelen: je huurt een deelauto van een particulier, of stelt je eigen 
auto beschikbaar. Je kunt zowel je eigen auto verhuren aan mensen in de 
buurt als een auto huren van een buurman of -vrouw. Dit wordt onderling 
autodelen (peer-2-peer car sharing) genoemd. Je kunt dit doen via 
MyWheels* en SnappCar. Zij zorgen dat de auto tijdens een rit allrisk verzekerd is.

*MyWheels komt in beide lijstjes voor omdat het eigen deelauto’s én auto’s van particulieren aanbiedt.

**Beperkt tot Amsterdam

https://mywheels.nl/
https://mywheels.nl/
https://www.snappcar.nl/auto-verhuren?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=deelauto_nl


Greenwheels

Registreren:

 Aanmelden bij Greenwheels (via https://www.greenwheels.com/nl/prive of 

app);

 Borg tijdens inschrijving € 225,-

 Inschrijven via OV chip kaart(na ca 30 min is reserveren mogelijk) of 

Greenwheels kaart (wordt in ca. 3 dagen toegestuurd);

 Via app is gebruik direct mogelijk;

 Zoeken en reserveren via website. 



Greenwheels (2)

 Auto openen via app of Greenwheels kaart;

 Na gebruik auto op dezelfde plaats terugbrengen;

 Tanken via pincode van Greenwheels;

 Fakturen staan op Mijn greenwheels;

 Verschillende abonnementen mogelijk:



Abonnementen



Voorbeelden



Waar staan in Leusden Greenwheels auto’s



MyWheels
Huur een auto bij jou in de buurt

l

Met auto's in meer dan 500 plaatsen, vind je altijd wel een auto bij jou 
in de buurt. Geen vaste abonnementskosten en voordelige tarieven, 
bij MyWheels betaal je alleen wanneer je een auto gebruikt.

Voordelen:

 Voordelig autodelen;

 All-risk verzekerd;

 Geen abonnementskosten of verplichte borg;

 Dag en nacht hulp bij pech.



MyWheels(2)

Auto verhuren;

 Een auto aanmelden bij MyWheels is gratis. Bij verhuring van je auto wordt een 
bemiddelingsvergoeding van 2,50 euro per etmaal gevraagd en 20% van de verhuuropbrengst 
voor de ritverzekering (exclusief brandstofkosten);

 Voor elke verhuurperiode wordt een ritverzekering bij onze partner Centraal Beheer afgesloten. 
Die ritverzekering vervangt de eigen autoverzekering en beschermt de no-claim;

 Een huurder moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs en een geverifieerde bankrekening. 
Daarnaast zijn er extra checks ter beoordeling van de betrouwbaarheid van de huurder;

 Standaard staat de auto op Zelf tanken ingesteld. Je geeft dan de auto met een volle tank mee, 
en de huurder levert hem met een volle tank weer in. Wordt Zelf tanken uitgezet, dan kan een 
brandstofprijs per kilometer ingesteld worden. De huurder betaalt dan voor elke gereden 
kilometer een brandstofprijs;

 Alleen aan bekenden verhuren kan. De auto is dan op de website alleen zichtbaar voor 
gebruikers die je als vriend aan jouw auto hebt toegevoegd.     



Voorbeeld in Leusden



ConnectCar

 Eenmalig registreren;

 Werkt met een App (Android en Apple);

 Koppeling aan betaalplatform (Bunq);

 Reserveren met de App (datum en tijd);

 Selecteer een auto;

 Lijkt op verder op Greenwheels;

 Op dit ogenblik alleen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den 

Haag en Haarlem.



SnappCar

Verhuur je eigen auto of lease een auto via SnappCar!:



SnappCar (2)

 Kies je eigen dagprijs

 Of gebruik onze kenteken-tool voor een advies op maat.

 Verhuur op dagen die jou uitkomen

 Met hulp van de kalender geef je eenvoudig aan wanneer je auto beschikbaar is.

 Bepaal zelf aan wie je verhuurt

 Check de beoordelingen en het profiel van de huurder bij het maken van je keuze.



Voorbeeld in Leusden





Buurauto tarievenkaart



Voorbeeld van een soort Buurauto
Initiatief in Venlo


