Hartelijk dank voor je interesse in onze kennisbank!
Graag ontvangen we in ruil voor dit document je aanmelding voor onze
nieuwsbrief. Zo kunnen wij nóg meer mensen bereiken met nieuws over duurzame
mobiliteit in onze regio.
Volg daarnaast het laatste nieuws via onze website, LinkedIn en Twitter.
Heb je vragen over het document of hulp nodig bij andere zaken?
Mail ons dan via info@duurzame-mobiliteit-zeeland.nl

Tussenstand vragenlijst autodelen, juni 2019

Diagram met antwoorden op het Formulier. Titel van de vraag: Hoe vaak maakt u gebruik
van de auto('s)?. Aantal antwoorden: 86 antwoorden.

Stel: in het dorp komt een (elektrische) deelauto

Stel: het huren van een auto kost naar verwachting ….

Welk bedrag zou u wel willen betalen?

Algemene info

Waarom zou u geen gebruik willen maken van een (elektrische)
deelauto? 4 7 antwoorden
Ik wil onafhankelijk zijn, mijn werktijden zijn flexibel, soms meer soms minder, lastig te plannen
Ik heb zelf een auto. En die is altijd beschikbaar
We hebben zelf een auto zodat we kunnen gaan en staan waar we zelf willen, zodat we niet
afhankelijk willen zijn.
Geen behoefte aan
Plannen gebruik auto, in beperkte vrije tijd
Wij hebben al 2 auto’s
Moet kunnen gaan en staan wanneer ik wil.
Gebruik hem bijna dagelijks, onregelmatige diensten.
Heb een eigen auto

Woon in het buitengebied. Heb dus zelf graag altijd de beschikking over een auto. Teven zijn mijn
ritten moeilijk te plannen.
Werk in belgie
De vraag is of elektrisch op de lange termijn schoner is. We hebben 2 auto's.
Ik heb een auto
Ik gebruik mijn auto te vaak en ook onregelmatig, ik heb de zekerheid van onverwachte
beschikbaarheid van vervoer op dit moment nodig
We hebben zelf genoeg auto’s
Heb 2 autos en dat is voldoende
Heb zelf vervoer wat altijd tot mijn beschikking staat
Ik heb de auto eigenlijk elke dag nodig, dus dan lijkt mij dat een eigen auto voordeliger en handiger is.
Ik heb 2 auto's
als ik hem nodig heb moet ik hem zo kunnen pakken
Heb al een auto
Woon/werk iedere dag naar brabant
eigen auto is altijd beschikbaar. Beschikbaarheid is van belang
Beperkte vrijheid om te gaan en staan waar je zelf wilt
Ik heb al drie auto’s.
Heb er al een...
Omdat we zelf een auto hebben
Heb eigen vervoer dagelijks nodig
We wonen net buiten het dorp, dus afstand te groot. En ik maak vaak gebruik van een auto.
We hebben net 1 auto weggedaan en doen zo veel mogelijk op de fiets.
Dagelijks nodig.
T lijkt me niet heel praktisch. Zelf auto beschikbaar
Omdat ik ook dagelijks mijn hond in de auto heb, en die is niet altijd droog en schoon.
Daarvoor gebruik ik de auto teveel
Eigen auto is met een gezin toch belangrijk, 2 a 3 keer op een jaar zou een extra auto welkom zijn.
Omdat we de auto dagelijks nodig hebben voor het werk
Ik rij meer dan 15.000 km per jaar. Ik ben geen fan van elektrische auto's, ook gevaarlijk voor fietsers
en voetgangers.
Omdat deze niet altijd beschikbaar is
omdat ik een auto tot mijn beschikking heb
Je bent gewoon weg je vrijheid kwijt, ben afhankelijk van de agenda van derden
Omdat we de auto voor ons dagelijks werk nodig hebben
Heb de auto bijna iedere dag nodig voor werk
Ik ben ZZP-er in de zorg. En heb wisselende diensten. Ik moet er dan wel van op aan kunnen dat ik
gebruik kan maken van de auto
Te vaak zelf de auto nodig op niet gangbare tijdstippen
Mijn woon-werk verkeer ligt verder weg (Bergen op Zoom) en dan is een deel-auto niet handig
Omdat we beiden dagelijks naar werk moeten en daardoor niet een auto kunnen delen
We hebben zelf voldoende vervoer
Familie op het dorp waarvan we auto kunnen gebruiken
Wij hebben aan 1 auto voldoende.. als mijn partner de auto nodig heeft pak ik de fiets....

