
 

 Deelauto Middelburg 
 (facebook.com/marjodepeugeot) 

 
 Prijsoverzicht deelauto’s Middelburg (via deelautogroep www.deelauto.nl)  
 

Eenmalige inschrijving bij deelauto.nl    € 20,- per jaar 

(Jaarlijkse bijdrage, voor alle deelauto’s, per gezin / huisadres) 

(Na 1 juli is de bijdrage voor de resterende maanden € 10,-) 

 

Autohuur (Citroen C1 / Peugeot 107)    € 5,- per dag 

5-deurs, airco,          € 20,- per week (7 dagen) 

         € 75,- per maand  

 

Autohuur (Hyundai i10)      € 7,50 per dag 

  (5-deurs, airco, 7”touchscreen navigatiesysteem, cruise control) € 35,- per week (7 dagen) 

          € 125,- per maand (beperkt mogelijk) 

 

Swift-korting op autohuur      50% 

 

Kilometerbijdrage (incl. brandstof)    € 0,20 per km 

 

Verzekeringsbijdrage    gratis    Eigen risico € 150,- 

   € 5,- per dag   Eigen risico € 0,- 

   € 10,-   per week Eigen risico € 0,- 

 

Wat kost gebruiken van een deelauto nu eigenlijk?  

(alle prijzen obv 150 euro eigen risico, en lidmaatschap deelauto.nl) 

Met 2 vriendinnen naar Antwerpen voor en leuke dag:    € 12,50 per persoon 

Met de kinderen voor een leuke middag naar ’t Klokuus in ’s Heer Arendskerke: € 14,50 euro 

Samen een weekend naar Arnhem:      € 95,00 euro 

Een week vervangend woon-werk verkeer naar Goes:    € 67,50 euro 

5x in de maand naar oma in Vlissingen      € 40,00 euro 

 

En wat kost een eigen auto? 
Ben de Citroën als 18 jarige bezitten en daar 10.000 km per jaar mee rijden 

Afschrijving:  € 750,00 

Verzekering (ZLM) € 1037,40 

Onderhoud (ANWB) € 720,00   Dat is ruim € 300,- per maand voor 833 km. Per km is dat € 0,37 

MRB   € 240,00   Daar kun je heel veel deelauto-kilometers mee maken! 

Brandstof (10ct/km) € 1000,00 

    ========== 

   € 3747,40 

 

Wat kost een tweede auto? 
Heeft u een 2e auto die u 2x in de week gebruikt? Weet u wat deze per jaar of per km kost?  

(Zie boven, iets lagere verzekering, maar een hogere afschrijving bij een nieuwere auto) 

Gemiddeld zijn de kosten van een 2e auto 300 euro per maand. Dat kost ongeveer 40 euro per rit. 

 

Wist je dat: (bron: Factsheet autodelen MyWheels) 

• Het aandeel jongeren (18-30 jaar) dat gebruik maakt van deelauto’s is in 4 jaar gestegen van 14%  40% 

• Een deelauto per jaar bespaart 435 bomen per jaar aan CO2. Onze deelauto’s besparen per jaar ruim 1200 

bomen!! 

• Autobezit is 40% duurder dan gebruik maken van een deelauto. 

• Zonder deelauto’s waren er nu 300.000 auto’s meer in Nederland. 1 Deelauto vervangt 13 privéauto’s. Voor u 

staan dus 39 privéauto’s! 

• Autodelers hebben het vaakst een financieel motief. Het ontbreken van OV staat op 2 en op 3 is de staat de 

behaalde milieuwinst 


