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Als huurder van The Stayy kunt u over een electrische 
auto beschikken op het moment dat u het nodig heeft. 
U kunt 24/7 de auto reserveren via de Driessen 
Carsharing app. Optimaal duurzaam, kostenbesparend 
en efficient.

De auto’s staan voor de deur op de parkeerplaats van 
The Stayy. 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.

Privé Bundels 
Minimale tariefstelling (gebaseerd op de Opel Corsa-E)

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

Small 5 0,35 2,00  1,00 
Medium 7,5 0,3 2,00  1,00 
Large 12,5 0,25 2,00  1,00 

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

Carsharing: een auto op elk moment THE STAYY

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
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Private Lease is een ideale manier om een nieuwe of jong 
gebruikte auto te rijden zonder dat u de hele auto in één 
keer moet betalen. Bewoners van The Stayy rijden al een 
auto vanaf 3 maanden. En dat zonder borg, grote investe-
ring of andere onverwachte kosten. Bij een Private Lease 
abonnement zijn alle kosten inbegrepen. U betaalt alleen 
het maandbedrag en de brandstof. 

Mobiliteit zonder zorgen. Dát is Driessen Private Lease. 
Zorgeloos rijden begint hier. 

Private lease: een auto vanaf 3 maanden THE STAYY

Tarieven zijn gebaseerd op Operational Lease en inclusief BTW. Bekeuringen en brandstof zijn voor eigen rekening. 
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de realiteit.

Flexibele mobiliteit
Tarieven gebaseerd op een 
minimale contractperiode 
van 3 maanden, daarna 
maandelijks opzegbaar.

Zorgeloos rijden
Alle kosten zijn inbegrepen, 
alleen de brandstof en 
abonnement betaal je zelf. 
En dat geeft je zekerheid.

Duidelijke voorwaarden
Jaarlijks 10.000 km 
inbegrepen. Meer kilometers 
worden pro rato afgerekend.

Citroën C3 (5-d) 1.2 puretech s&s shine 60kW
Leasetarief incl. opties en accessoires € 320 per maand 
(minimaal 3 maanden, per maand opzegbaar).

Voorbeeld aanbod 
B-segment

Citroën C1 (5-d) 1.0vti feel 53 kW
Leasetarief incl. opties en accessoires € 249 per maand 
(minimaal 3 maanden, per maand opzegbaar).

Voorbeeld aanbod 
A-segment

PEerlijke voorwaarden   PCompleet product  P14 dagen bedenktijd  PZekerheid bij klachten  PBescherming tegen te hoge financiële lasten.


