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Als bewoner van de Valkenier kunt u over een 
elektrische auto beschikken op het moment dat u het 
nodig heeft. U kunt 24/ de auto reserveren via de 
Driessen Carsharing app. Optimaal duurzaam, 
kostenbesparend en efficiënt.

De auto’s staan op een gereserveerde plaats op het 
parkeerterrein van de Valkenier. Gemakkelijk openen 
met de digitale sleutel in de app en rijden maar.

Efficient & Duurzaam
Kostenbesparend door 
efficiënter gebruik van 
voertuigen.

Flexibele mobiliteit
Snel en zelfstandig toegang 
tot de voertuigen met het 
geautomatiseerde reserve-
ringssysteem.

24/7 beschikbaar
24/7 toegang tot voertuigen, 
zonder  rekening te hoeven 
houden met openingstijden.

Minder administratie
Geen declaraties, maar 
automatische kilometerregi-
stratie.

Carsharing bundel 

 per per per uur  per uur
 maand kilometer ma-vr za-zo

Opel Corsa 10 0,3 2  1 
VW ID.3 10 0,4 2  1 

Bedragen in Euro's incl. BTW en kosten van Electra (laden).
Het uurtarief is gemaximaliseerd op €20,- per dag.
Onder voorbehoud prijswijzigingen, prijspeil januari 2022.

Carsharing: een auto op elk moment

Installeer de App en
log in met je account.

Maak een nieuwe boeking
aan o.b.v. uw locatie en de

gewenste datum.

De app is de 
eerste keer pas 
te gebruiken na 
goedkeuring van 
de aanmelding.

Scan de QR 
code om u aan 
te melden.

Open de gewenste auto 
met de digitale sleutel.
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Kies gewenste auto
die beschikbaar is.
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Carsharing



OFFICIAL CAR SUPPLIER

“Mobility in Brainport”Driessen Autoverhuur

Driessen E-mobility is de nieuwe complete en duurzame 
mobiliteitsoplossing van Driessen Autolease voor zakelijke 
en particuliere klanten. 

In ons E-mobility kenniscentrum in Eindhoven vindt u een ruim 
aanbod van nieuwe en gebruikte elektrisch aangedreven 
voertuigen, voor zowel koop, huur, private lease en zakelijk lease. 
Alle merken zijn vertegenwoordigd. Omdat een auto niet per se 
de enige oplossing is, vindt u bij ons ook elektrisch aangedreven 
2 en 3-wielers en e-bedrijfswagens. 

fully
charged
compleet in E-mobility 

Onze IBKI-gecertificeerde specialisten adviseren u bovendien 
over passende laadoplossingen, laadinfrastructuur bij u thuis of 
op uw locatie en bijvoorbeeld over batterijopslag mogelijkheden. 

Heeft u daarnaast behoefte aan financiering en wilt u profiteren 
van onze aantrekkelijke verzekeringen, ook dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Zoekt u een duurzame, elektrische en 
flexibele mobiliteitsoplossing? Bel ons op 040-264 65 40 of 
breng een bezoek aan ons kenniscentrum. Onze E-mobility 
adviseurs staan voor u klaar.
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