
 

 

 

Zoek je tijdelijk vervoer omdat je (even) geen auto hebt? Dan ben ik jouw maatje! 

Neem gerust contact op, dan kun je waarschijnlijk tegen een gunstig tarief  

met mij op stap! Als je niet zo vaak een (2e) auto nodig hebt, dan is het  

namelijk veel goedkoper om mij af en toe te gebruiken! We delen namelijk  

de kosten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de achterkant kun je zien hoe je mij kunt boeken. Of je kunt mijn beheerder 

bellen, mailen of appen! Wil je mijn avonturen volgen? Volg me dan op facebook! 

 

www.facebook.com/marjodepeugeot 

 

 

 

Ik ben Marjo de Peugeot, deelauto van KV Swift 

 

 

 

 

 

 

  



Mogelijkheden om de deelauto te gebruiken: 
 

 

 

De beste optie voor frequenter of langduriger gebruik. Je wordt lid van de vereniging 

en je kunt met Marjo op pad. Als je lid bent (20 euro per jaar, 10 euro per half jaar), 

betaal je slechts een kilometerbedrag voor iedere gereden kilometer. 

Eenmaal ingeschreven is direct gebruik mogelijk, maar het eerste gebruik vergt iets 

meer werk. We vertellen u hier graag meer over onder het genot van een bakje koffie! 

Zie ook www.deelauto.nl  

De auto boeken of meer informatie via: www.facebook.com/marjodepeugeot  

 

 

 

Voor incidenteel gebruik is het mogelijk de auto te huren via MyWheels en SnappCar.  

Grote voordeel is dat gebruik per direct mogelijk is! De prijs varieert afhankelijk van  

gebruiksduur, aantal kilometers, leeftijd bestuurder etc. Het is mogelijk het voertuig te 

gebruiken voor korte periodes, vanaf 1 uur.   

Beide organisaties rekenen een servicebijdrage en er moet een extra bijdrage voor 

pechhulp en verzekering gedaan worden. Een exacte prijsberekening of de auto 

reserveren kan via de website of App van MyWheels en SnappCar.  

www.mywheels.nl  

www.snappcar.nl 

  

 

 

Beheerder:      Eigenschappen van Marjo: 

Dennis Plantinga   5 deurs Peugeot 107 

dplantinga@zeelandnet.nl  Electrische ramen 

06-14447765   Airconditioning 

     Oplaadkabels en houder diverse telefoons + AUX 

Gebruik mogelijk vanaf diverse locaties in en rond Middelburg. Ophalen vanaf 

sportpark de Sprong, station NS, Wijk Nieuw-Middelburg, Wijk Stromenwijk. Overige 

locaties na vooraf overleg. 


