Abonnement elektrische deelauto
Om jouw mobiliteit te verduurzamen heb je duurzame vervoermiddelen nodig.
GoodMoovs is een deelplatform en maakt van elk elektrisch voertuig een deelvoertuig, zodat jij,
op het moment dat jij dit wenst, een duurzaam voertuig kunt huren. 073elektrisch maakt dit
mogelijk.
Het prijsmodel om een duurzaam vervoermiddel te huren, is opgebouwd uit een tijds- en een
afstands-aspect. De reserveertijd wordt met credits afgerekend en de afgelegde afstand per
kilometer. Tijdens daluren worden er minder credits per uur berekend dan tijdens de spits.
Abonnementen: Je kunt een abonnement afsluiten waarin de creditprijs
al snel 50% voordeliger is en vooruit betalen niet nodig. Je ontvangt
maandelijks achteraf de rekening van je verbruik. De eerste looptijd van
het abonnement is 12 maanden en is niet tussentijds opzegbaar, omdat
we daarop de eerste opbouw van het wagenpark baseren.
Credits: D
 e duur van de reservering wordt afgerekend op basis van credits. Afhankelijk van het
tijdstip van de reservering wordt een factor toegepast om het totaal aantal credits te berekenen
(zie onderstaande tabel). Dit verbruik wordt per reservering afgerond op hele getallen.

Reserveertijd tussen:

Factor
tijdens weekdagen | in het weekend

07:00:00 - 18:00:00

2

1

18:00:01 - 21:00:00

1

1

21:00:01 - 23:00:00

0,5

0,5

23:00:01 - 06:59:59

0,25

0,25

Eerder of later ophalen
●

Haal je de auto eerder op of breng je hem later terug, dan wordt deze tijd meegenomen in
de afrekening.

●

Later ophalen of eerder beëindigen wordt niet gecorrigeerd. Gedurende de reservering
kan de auto immers niet door anderen gebruikt worden. Bij eerder inleveren is de kans
zeer gering dat de auto “lastminute” door iemand anders gebruikt zal worden. Zorg dus
dat je reserveertijd klopt.
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Rekenvoorbeeld: R
 eservering van 17:00 tot 20:00 uur.
De sleutel wordt om 17:12 opgehaald (digitaal) en om 20:15 ingeleverd.
Aantal credits van deze reservering:
1 uur

met factor 2

= 2 credits (17:00 tot 18:00)

2,25 uur

met factor 1

= 2,25 credits (18:00 - 20:15)

Totaal credits

= 4,25 → afgerond 4 credits

Overzicht abonnementen: E
 r zijn verschillende abonnementen waarbij geldt: hoe groter het
abonnement, hoe meer voordelige credits in het abonnement opgenomen zijn.
alle prijzen zijn inclusief
21% BTW

4 ¹ dagen

6 dagen

8 dagen

16 dagen

Abonnementsbedrag

€ 89,-

€ 129,-

€ 169,-

€ 329,-

Credits per maand in
abonnement ²
(Prijs per credit)

96

144

192

384

(€ 0,93)

(€ 0,90)

(€ 0,88)

(€ 0,86)

€ 2,-

€ 2,-

€ 2,-

€ 2,-

€ 0,18

€ 0,18

€ 0,18

€ 0,18

Credits buiten het
abonnement/bundel
Kilometerprijs ³

14
 dagen = 4 x 24uren (!) per maand toegang tot de “eigen”en alle andere gedeelde auto’s in Nederland

² credits kunnen niet meegenomen worden naar een volgende periode
³ kilometerprijs is afhankelijk van het type voertuig dat je gebruikt (Renault Zoe € 0,18/km, Tesla 3 €
0,30/km)

Ingangsdatum abonnement: Voordat het abonnement in kan gaan, is verificatie van een
geldige bankrekening noodzakelijk. Via jouw portal op mijn.goodmoovs.com is dat mogelijk. Je
betaalt via de betrouwbare betaaloplossing Mollie 1 cent en geeft GoodMoovs daarmee
toestemming om maandelijks het abonnementsgeld en het verbruik te incasseren.
Wisselen van abonnement: W
 isselen van abonnement is mogelijk en zal per eerste van de
volgende maand ingaan. Wij ontvangen jouw verzoek hiertoe uiterlijk 5 werkdagen voor einde
van de maand per e-mail op i nfo@goodmoovs.com.
Einddatum abonnement: d
 e initiële looptijd is 12 maanden en kan niet
tussentijds beëindigd worden. Wij hanteren daarna een opzegtermijn van
1 maand, waarbij de opzegdatum in gaat 30 dagen na bevestiging (per
e-mail) van ontvangst opzeggings-e-mail. Dus als je op 18 juli opzegt
eindigt je abonnement per 1 september.
Eigen Risico: B
 ij schade is er een eigen risico van € 350 per gebeurtenis. Verkeersboetes worden
doorbelast aan de persoon die gereserveerd heeft. (Dit is namelijk de bestuurder van het
voertuig).

073elektrisch wordt mede mogelijk gemaakt door S
 tichting Brabant Elektrisch en gebruikt het GoodMoovs platform

