
Autodelen: voordeliger en schoner 

Als u uw (tweede) auto maar af en toe gebruikt, waarom zou u die dan niet vervangen door een 

auto die u met andere gebruikers deelt? Als u weinig rijdt, biedt autodelen al snel financieel 

voordeel ten opzichte van een eigen auto. Een auto delen kan op verschillende manieren: 

carpoolen, samen met anderen een auto kopen, een auto huren of gebruik maken van een 

abonnement voor autodelen.  

Voordelen autodelen 

De Consumentenbond heeft onderzocht dat er al snel meer dan 120 euro per maand bespaard kan 

worden met het delen van een auto (Bron: Consumentengids maart 2010). Als u minder dan  12.000 

km per jaar rijdt kan een deelauto financieel interessant zijn. Als het delen van een auto zorgt voor 

minder autokilometers, dan gaat het milieu er ook nog direct op vooruit. Want door het verminderde 

brandstofverbruik komen er minder broeikasgassen en vervuilende stoffen in de lucht. Auto's van 

een deelauto- of huurbedrijf zijn bovendien nieuwer, en dus zuiniger en schoner, dan de gemiddelde 

eigen auto.  

Opties autodelen 

Er zijn diverse mogelijkheden om een auto te delen. Via de website van Milieu Centraal kunt u er via 

een advies op maat snel achter komen of en welke vorm van auto delen voor u financieel voordelig 

is: http://adviesopmaat.milieucentraal.nl/ en dan naar de optie ‘gedeeld autogebruik’.  

Abonnement autodelen 

Een interessante mogelijkheid is het afsluiten van een abonnement op een deelauto. Een auto delen 

wordt steeds makkelijker: moest u vroeger veel regelen voor een huurauto, tegenwoordig volstaat 

één handeling op internet om de deelauto te reserveren voor een kwartiertje later. De deelauto’s 

van de meeste organisaties staan op speciale, gereserveerde parkeerplekken in de wijk en zijn dag en 

nacht voor de abonnementhouders beschikbaar. Al het regelwerk en de financiële afwikkeling zijn 

geautomatiseerd. U opent de auto doorgaans met een smartcard en ook tanken kan met een pasje 

van de organisatie. Vaak zijn er ook aantrekkelijke aanbiedingen voor nieuwe abonnees. De 

belangrijkste, landelijk opererende organisaties zijn Greenwheels, ConnectCar en Wheels4All. 

Marktleider Greenwheels heeft in 80 grote steden op zo’n 1250 standplaatsen bijna 1300 auto’s. 

Meer informatie is te vinden via: www.autodate.nl; www.greenwheels.nl; www.wheels4all.nl of 

www.connectcar.nl.  

 

 

  
 

 

De dichtstbijzijnde deelauto van Greenwheels staat in de St. Gerlachstraat in Eindhoven (om de 

hoek bij de Dio Drogist). Als er voldoende interesse in onze wijk is (minimaal 10 deelnemers), kan 

er ook nog een auto dichterbij worden geplaatst. Geïnteresseerden kunnen zich melden via 

duurzaamheid@gijzenrooi.nl; bij voldoende animo zullen wij ons inspannen om ook een deelauto 

in onze wijk te krijgen.  
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