Deelauto’s Middelburg
Marjo de Peugeot
Ben de Citroën
Kai de Hyundai
www.facebook.com/marjodepeugeot

Marjo de Peugeot is de deelauto waar het in de zomer van 2018 allemaal mee is begonnen!

Beste gebruiker,
Fijn dat u interesse heeft in onze deelauto’s. Of dat u al een rit hebt geboekt!
Wij omarmen het concept deelauto’s en deeleconomie van harte. Ons initiatief is ontstaan vanuit
een vervoersbehoefte van de lokale korfbalvereniging is het in korte tijd uitgegroeid tot een
vervoersaanbod waar veel Middelburgers en mensen uit de (verre) omtrek gebruik van maken.
Het gebruik van deelauto’s is een duurzame vorm van vervoer. Goed voor het milieu en in veel
gevallen ook gunstig voor uw eigen portemonnee. Afhankelijk van uw gebruik is het (veel)
goedkoper dan een eigen auto, of het bezit van een 2e of 3e auto. Ook in combinatie met
bijvoorbeeld de trein biedt het goede mogelijkheden Zeeland verder te ontdekken.
Marjo de Peugeot. Daar is het mee begonnen. Marjo is de auto waarmee de korfballers van Swift
de uitwedstrijden bezoeken. Omdat deze auto doordeweeks grotendeels stil stond (maar wel geld
kostte) is gezocht naar een goede en duurzame mogelijkheid om deze in te zetten. We hebben dat
gevonden als deelauto; door te delen blijven voor ons de kosten laag en kunnen we de auto ook
voor een aantrekkelijk bedrag aanbieden aan anderen. Er is immers geen winstoogmerk.
Hoewel de auto’s privé eigendom zijn is gelijk uw vraag beantwoord waarom verschillende auto’s
bestickering hebben van kv Swift en/of sponsoren.
Uiteraard hebben we alles goed geregeld. Of u nu op pad gaat via een verhuur van een van de
platforms MyWheels of SnappCar, of wanneer u de auto leent als deelauto-vriend, in alle gevallen
gaat u veilig en goed verzekerd op pad.
Inmiddels is het ‘wagenpark’ uitgebreid met nog 2 voertuigen. Zodoende kunnen we vaak
voorzien in een vervoersbehoefte, ook als het wat drukker is.
Huurders uit heel het land hebben inmiddels gebruik gemaakt van onze service, maar ook mensen
die tijdelijk vervoer zoeken kunnen we voorzien. Of het nu voor een uurtje, een week of langer is…
Hopelijk tot binnenkort in eens van onze deelauto’s.
Eind 2018 bestaat het wagenpark uit:
Marjo de Peugeot
Peugeot 107
Ben de Citroën
Citroën C1
Kai de Hyundai
Hyundai i10

(JZ-088-V)
(98-XVN-7)
(TK-722-H)

Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen of
opmerkingen? Laat het ons dan weten! Zodoende kunnen wij ook onze
service nog verder aanpassen aan uw wensen.
Ik wens u een goede rit.
Heeft u vragen? Op de achterzijde staan mijn contactgegevens.

Dennis Plantinga
Eigenaar en beheerder van de deelauto’s

Informatie over het gebruik van onze deelauto’s:
Leuk dat u met een van de deelauto’s op pad gaat. Wat verwachten we van u?
We verwachten dat u de auto gebruikt zoals u ook uw eigen auto zou gebruiken. Onze deelauto’s
zijn geselecteerd op zuinigheid, lage uitstoot en een gunstige prijs. Niet op hun kwaliteiten om het
snelste weg te zijn bij het stoplicht.
Rij het liefste volgens ‘het Nieuwe Rijden’. Dat betekent:
- Rij kalm en kijk vooruit, zodat u kunt anticiperen op het verkeer.
- Trek rustig op.
- Kies de juiste versnelling.
- Rij (zeker met een koude motor) niet met al te hoge toeren.
- Parkeer zo dat u vooruit weg kunt rijden.
- Start de auto pas als de ruiten zijn gekrabt (indien nodig).
Hiermee besparen we op onderhoud en brandstof. Dat is ook gunstig voor u, want dan kunnen we
de kosten laag houden. En, het rijdt ook een stuk plezieriger en het is beter voor de uitstoot!
In de auto is roken uiteraard verboden. Ook huisdieren zijn zonder toestemming niet toegestaan
ivm allergieën van volgende gebruikers
Wij geven de auto’s altijd schoon mee, we waarderen het dan ook als u de auto schoon inlevert.

Praktische informatie
Autopapieren (incl kentekenkaart, groene kaart en schadeformulier) treft u aan in de zwarte map.
Parkeerschijf en ruitenkrabber treft u aan in het linker portier.
Benzinepas vindt u in de middenconsole (Hyundai) of achter de zonneklep.
T-Tag kunt u gebruiken als u naar Zeeuws Vlaanderen reist. Zit niet standaard in iedere auto;
vraag ernaar! Kosten worden extra in rekening gebracht. Idem voor Liberté-pas voor Frankrijk.
Airco zit in al onze auto’s. Handig om te ontwasemen als u vertrekt. Zet dan ook het raam even
open, dan gaat het sneller!

Bespreken van de auto
U kunt onze deelauto’s via diverse platforms bespreken, waaronder SnappCar en Mywheels. Ook
zetten we de auto in als officiële deelauto via www.deelauto.nl. Vanwege de wisselende structuur
en commissie van de verschillende platforms wisselen de prijzen.
Over het algemeen geldt dat SnappCar en MyWheels uitstekend geschikt zijn voor eenmalig en/of
kortdurend gebruik. Deelauto-vriend is goedkoper als u verder weg gaat of langer / vaker gebruik
maakt van de auto. Wilt u weten wat voor u de beste optie is? Neem dan vooraf contact met ons
op. Wij werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Tanken tijdens het gebruik.
Wij rekenen de brandstof na afloop apart met u af. U hoeft niet per se af te tanken, maar dit
wordt wel gewaardeerd indien de tank meer dan ½ leeg is. We verwachten dat u aftankt wanneer
de tank minder dan ¼ vol zit. Zo komen volgende gebuikers niet in de problemen.
In iedere auto treft u een tankpas aan. (Citroën en Peugeot achter de zonneklep bestuurderszijde,
Hyundai in de middenconsole). De tankpas werkt hetzelfde als een bankpas. De pincode zit aan de
sleutel. Tanken is mogelijk bij alle Berkman tankstations.
U vindt de Berkman tankstations op de volgende locaties op Walcheren:
Middelburg:
Bij de Mortiere / ZEP
Althoornweg 10
Vlissingen:
Einde Sloeweg
Gerbrandystraat 4
Nieuw en Sint Joosland:
Oude Rijksweg 60
Elders in het land treft u nog 70 stations aan. Zie www.berkman.nl
De tankdop van de Peugeot en Citroën opent u met de autosleutel. De tankdop van de Hyundai
opent u met de knop die zich linksvoor bij de bestuurdersstoel bevindt.
Als u tankt moet u ook de kilometerstand invoeren. Noteer deze alvast!

Wat te doen bij schade?
Natuurlijk gaan we er van uit dat u zuinig om gaat met de deelauto. Echter, een schade zit in een
klein hoekje. Mocht er schade ontstaan, meldt dat dan direct telefonisch of via de app aan de
beheerder!
Betreft het een ongeval, zorg dan allereerst voor uw eigen veiligheid en verwittig, indien
noodzakelijk de hulpdiensten! Is er sprake van alleen blikschade, vul dan zo goed mogelijk voor- en
achterzijde in van het schadeformulier.
Let op dat beide bestuurders in dat geval hun handtekening plaatsen!
Al onze auto’s zijn all-risk verzekerd, inclusief ongevallen en inzittendenverzekering. Los van de
extra verzekering via uw platform. In geval van schade betaalt u uw afgesproken eigen risico.

Wat te doen bij pech?
Gelukkig komt ook dat zelden voor, maar er kan altijd iets opdoen. Neem altijd even contact op,
we proberen u te helpen. Kai is voorzien van officiële mobiliteitsservice vanuit Hyundai.
Heeft u gehuurd via MyWheels of SnappCar, dan heeft u pechhulp inclusief. Als vriend van
deelauto is er volgens de gemaakte afspraken geen pechhulp voorzien.
SnappCar pechhulp:
MyWheels pechhulp:

030-2087011 (optie 1)
085-7734222 (tku, zie anders de app)

Ophalen
Als u de auto heeft gereserveerd kunt u de auto meenemen op de afgesproken tijd en locatie.
Voor vertrek voltooit u de (digitale) check-in. Tijdens de check-in worden sowieso de volgende
zaken bekeken en besproken:
- kilometerstand bij vertrek
- benzinestand bij vertrek (in principe vol of > ¾ vol.)
- bekende schades
- tijdstip van overdracht
Bij verhuur via SnappCar en MyWheels wordt de app gebruikt. Als deelauto-vriend vult u het
formulier in. Zodoende zijn er duidelijke afspraken over de staat van het voertuig bij ophalen en
uw verantwoordelijkheden als huurder.
Afhalen Prins Mauritsstraat 9
Uitvalsbasis van onze deelauto’s. U kunt hier de auto’s ophalen en makkelijk uw fiets parkeren.
Vanaf de Prins Mauritsstraat bent u snel op de N57 en de A58. De binnenstad van Middelburg is
op loopafstand. Station NS is 10 minuten wandelen door de fraaie binnenstad.
Afhalen Station NS Middelburg
De auto’s worden vaak ingezet vanaf station NS Middelburg.
Vaak is het een persoonlijke overdracht, deze vindt plaats bij de taxistandplaatsen aan de
voorzijde van de trein (rijrichting Vlissingen). Indien een persoonlijke overdracht niet mogelijk is,
dan is een zelf incheck ook mogelijk. Hierover informeren wij u apart via email.
Afhalen overige locaties
In overleg zijn overige locaties mogelijk. Vanwege de planning verzoeken wij u dit minimaal 48 uur
vantevoren te bespreken. Alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid!
Zelf inchecken (vertrek vanaf Prins Mauritsstraat)
Voor terugkerende huurders bieden we de mogelijkheid zelf in
te checken op de Prins Mauritsstraat. U kunt dan de auto
ophalen op het door u gewenste tijdstip.
De autosleutel kunt u eenvoudig uit de sleutelkluis halen die
aan de muur hangt met de pincode die u via de app
toegestuurd krijgt.
De auto is al voor u klaargemaakt voor gebruik. U loopt alleen
de zaken nog na. Klopt de kilometerstand en zijn er geen
schades ontstaan in de tussentijd? Dan ondertekent u het
formulier, doet dat in de brievenbus en u kunt op pad!
Zijn er zaken die niet kloppen? Dan kunt u altijd even bellen!

Terug brengen
Hopelijk heeft u een goede rit gehad! Bij het terugbrengen vult u het (digitale) formulier of de
gegevens op de app weer in. U geeft de sleutel terug en klaar!
U kunt de auto terug zetten op de Sportlaan of Prins Mauritsstraat. Meestal is er op de Sportlaan
meer parkeergelegenheid.
Zelf uitchecken
Checkt u zelf uit omdat er van ons niemand bij kan zijn? Dan is de procedure als volgt:
- u vult het op het rittenformulier de slotkilometerstand in en de tijd van terugbrengen.
- u schrijft eventuele bijzonderheden of nieuwe schades op het formulier
- u zet een handtekening op het formulier.
- neem al uw bezittingen en het rittenformulier / de zwarte map uit de auto.
- vergeet niet de auto op slot te doen; check dit!
- neem met uw mobiele telefoon enkele foto’s van de auto (minimaal vanuit alle 4 hoeken)
- app de foto’s naar 06-14447765. Hiermee bevestigt u de tijd van retourneren en de staat
waarop u de auto heeft terug gebracht.
- het rittenformulier / zwarte map en de autosleutel doet u in de brievenbus op de Prins
Mauritsstraat 9.
Terugbrengen op het station NS
Overdracht van de auto vindt plaats aan de voorzijde van station NS (Kanaalweg) bij de
taxistandplaats. Bent u meer dan 10 minuten te vroeg of te laat? Dan waarderen wij het wanneer
u dat even laat weten!
Terugbrengen op een andere locatie
Overdracht op andere locaties is alleen na overleg mogelijk. Ook hier geldt dat het fijn is als u laat
weten als er meer dan 10 minuten verschil zit tussen verwachte en daadwerkelijke retourtijd.

Betalen na afloop van de rit
Bedankt voor het gebruik. U hoeft alleen nog de kosten voor het gebruik te betalen. De manier
waarop eea afgerekend wordt wisselt:
MyWheels
Zij rekenen de hele rit, incl. brandstof, met u af.
SnappCar
Zij rekenen de rit met u af, maar niet de brandstof. Hier ontvangt u via Tikkie een apart
betaalverzoek voor via ons.
Deelauto-vriend
Dan ontvangt u voor zowel de huurvergoeding als de kilometervergoeding (incl. brandstof) een
betaalverzoek van ons via Tikkie.
Standaard ontvangt u een Tikkie betaalverzoek via uw mobiele telefoon.
Desgewenst kunnen we ook via email een Rabobank betaalverzoek sturen. Vraag ernaar.

Vragen onderweg of bijzonderheden?
Bel gerust, we helpen u graag!
Levert u de auto eerder of later in dan de afgesproken tijd? Laat het ook even weten.
Later inleveren kan alleen als er geen volgende huurders zijn, anders komen zij in de problemen.
Hou hier aub rekening mee!

Feedback
Wij hopen dat u tevreden bent. Als dat zo is, laat het dan weten via de feedback op uw platform of
via Facebook! Heeft u nog tips of zijn er zaken die aandacht verdienen? Laat het ons weten, dan
kunnen we dat verbeteren!!
Zegt het voort! Neem gerust enkele folders of infoboekjes mee en deel deze uit!
Volgt u ons al op Facebook? Lees hier over de avonturen van onze deelauto’s!

Contactgegevens:
Beheerder deelauto’s:
Dennis Plantinga
Prins Mauritsstraat 9
4332 TV Middelburg
06-14447765
dplantinga@zeelandnet.nl
www.facebook.com/marjodepeugeot

