Privé (en ZZP) rijden met deelauto’s
Om privé (of kleine zelfstandige) met een elektrische deelauto te kunnen rijden sluit de
deelnemer een abonnement af bij Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. Stichting Duurzame
Mobiliteit Zeeland verzorgt in samenwerking met GoodMoovs de voertuigen, het
voertuigbeheer, de informatievoorziening, de 24-7 support en de administratieve afhandeling.
Als er voldoende abonnementen zijn afgesloten, dan kan er een (nieuwe) deelauto geplaatst
worden. Op het moment dat de deelauto geplaatst is, kunnen andere gebruikers ook deelnemen
op basis van het kopen van rijtegoed, de prepaid methode.
Abonnement is inclusief:
• Schoonmaak
• Onderhoud en WA-verzekering
• Inzittenden verzekering
• Kosten voor laden bij openbare oplaadpunten
• Toegang tot online reserveringssysteem/portal GoodMoovs
• Toegang tot GoodMoovs app
• Actueel inzicht in gereden kilometers en gemaakte reserveringen
Type auto
• Peugeot e208, nieuw model 2020
• Range 250 km
• Incl. navigatie, 22kw lader, parkeersensoren
Kijk hier voor de volledige omschrijving en uitrusting
Kosten
De prijs per reservering is opgebouwd uit 2 componenten:
• Aantal gereden kilometers
• Duur van de reservering
De kilometerprijs is altijd € 0,20 per kilometer. De prijs voor de duur van jouw reservering
hangt af van het moment (overdag/avond/nacht) van je reservering en de keuze om per
reservering of in abonnementsvorm te betalen. De duur van je reservering wordt afgerekend in
credits. In abonnementsvorm is een credit goedkoper dan als je deze los afrekent. Dit zijn de
standaard prijzen zonder abonnement:
Creditprijs
Kilometerprijs

€ 2,50
€ 0,20

Het aantal credits dat je moet afrekenen hangt af van het moment waarop je de auto reserveert.
Zie onderstaande tabel

Reserveertijd

Aantal credits
per uur

Prijs per uur zonder
abonnement

07.00 - 17:59

2

€ 5,00

18:00 - 20:59

1

€ 2,50

21:00 - 22:59

0,5

€ 1,25

23:00 - 06:59

0,25

€ 0,63

Abonnementsvormen
Bij een abonnement krijg je korting op de reguliere prijs per credit. Zie onderstaande tabel voor
de abonnementsvormen incl. het bijbehorende aantal credits en wat hier ongeveer tegenover
staat. Uiteraard hoef je de auto niet direct een hele dag te reserveren, maar kun je de uren
verdelen zoals je zelf wilt.

Abonnement

Bedrag per
maand

Aantal
credits

Aantal dagen gem. Tijdelijk bedrag
per maand
per maand*

Af en toe

€ 59,-

48

2

€ 29,-

Meestal

€ 89,-

96

4

€ 59,-

Vaak

€ 129,-

144

6

€ 99,-

*Opstartkorting
Om een pilot te kunnen starten zijn er voldoende afgesloten abonnementen nodig. Om die
eerste gebruikers extra voordeel te bieden, krijgt iedereen die een abonnement afsluit de eerste
3 maanden € 30,- korting op zijn abonnementsgeld. De korting geldt voor alle deelnemers die
zich inschrijven in de periode 1/5/2020 – 31/12/2020.
Na 3 maanden kun je besluiten of je wel of niet blijft deelnemen en welk abonnement bij je past.
Na deze periode gelden de voorwaarden zoals hieronder.

Voorwaarden abonnement:
Abonnementsprijzen en prijzen per kilometer zijn incl. BTW
Abonnement wordt afgesloten voor 1 kwartaal en is per kwartaal opzegbaar.
Abonnementsgeld wordt maandelijks geïncasseerd
Kilometers worden per maand achteraf berekend, gefactureerd en geïncasseerd
Eigen risico € 350,- voor elke niet-verhaalbare schade

Incasseren abonnementsgeld
Voordat het abonnement in kan gaan, is verificatie van een geldige bankrekening noodzakelijk.
Via de portal mijn.goodmoovs.com is dat mogelijk. Je betaalt cent en geeft GoodMoovs daarmee
toestemming om maandelijks het abonnementsgeld te incasseren en maandelijks achteraf het
extra verbruik.

Wisselen van abonnement
Wisselen van abonnement is mogelijk en zal per eerste van de maand ingaan. Wij ontvangen
jouw verzoek hiertoe graag uiterlijk 5 werkdagen voor einde van de maand per e-mail op
info@goodmoovs.com.

Einddatum abonnement
Na 1 jaar hanteren we 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.

Prepaid rijtegoed
Als er voldoende abonnementen afgesloten zijn, dan is het voor andere gebruikers mogelijk om
gebruik te maken van de auto’s door middel van een prepaid optie. Zij hoeven dan niet direct
een abonnement af te sluiten, maar storten een bedrag waarmee ze rijtegoed kopen. Dit kun je
vrijblijvend inzetten om kennis te maken met de deelauto’s. Hierbij betaal je de reguliere crediten kilometerprijs en heb je geen korting.

Rekenvoorbeelden
Brouwershaven – Zierikzee
Overdag 09.00 – 11.00uur
Duur: 2 uur
Aantal credits: 4
Aantal kilometer: 20
Reguliere
prijs

Abonnement
Af en toe

Abonnement Abonnement
Meestal
Vaak

Prijs credits

€ 10,00

€ 4,92

€ 3,72

€ 3,60

Prijs kilometers

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

Totaal

€ 14,00

€ 8,92

€ 7,72

€ 7,60

Reguliere
prijs

Abonnement
Af en toe

Abonnement
Meestal

Abonnement
Vaak

Prijs credits

€ 5,00

€ 2,46

€ 1,86

€ 1,80

Prijs kilometers

€ 3,60

€ 3,60

€ 3,60

€ 3,60

Totaal

€ 8,60

€ 6,06

€ 5,46

€ 5,40

Wolphaartsdijk – Goes
Avond 19.00 – 21.00uur
Duur: 2 uur
Aantal credits: 2
Aantal kilometer: 18

Domburg– Eindhoven
Overdag 9.00 – 17.00uur
Duur: 8 uur
Aantal credits: 16
Aantal kilometer: 170
Reguliere Abonnement Abonnement
prijs
Af en toe
Meestal

Abonnement
Vaak

Prijs credits

€ 40,00

€ 19,67

€ 14,83

€ 14,33

Prijs kilometers

€ 34,00

€ 34,00

€ 34,00

€ 34,00

Totaal

€ 74,00

€ 53,67

€ 48,83

€ 48,33

De prijs per kilometer is altijd € 0,20. Het aantal credits worden uit je abonnement betaald en
de kilometers worden achteraf per maand gefactureerd. Voor alle credits die je extra verbruikt
buiten je abonnement, betaal je de reguliere prijs.

