
GRATIS AANBOD, WEL EVEN AANMELDEN
Alle bewoners met een geldig rijbewijs kunnen van het
aanbod gebruik maken. Rondom de oplevering van de
woningen kun je je aanmelden. Neem nu alvast een
kijkje op de website van We Drive Solar:

wedrivesolar.nl

VRAGEN
Heb je nu al vragen, stel ze gerust:
info@wedrivesolar.nl
of bel 030-2671517. 
Prijswijzigingen voorbehouden.

EINDELOZE MOBILITEIT: HET AANBOD
Bij je woning krijg je een gratis kennismakings-
abonnement cadeau. Daarmee kun je voor een
periode van maar liefst 3 jaar gratis in onze auto’s
rijden! Met het kennismakingsabonnement krijg je
elke maand 8 credits en € 10,- rijtegoed voor de
kilometers. Hiermee kun je elke maand ± 5 uur en
40 kilometer in een Renault ZOE, of 33 kilometer
in een Tesla Model 3 rijden. De credits zijn een
heel kalenderkwartaal geldig. Dus als je de ene
maand niet rijdt dan kan je de volgende maand
extra uren rijden. 

BEWONERS VAN SPINAKER RIJDEN 3 JAAR GRATIS IN ELEKTRISCHE AUTO

JE GAAT OP EEN PRACHTIGE PLEK WONEN EN
KRIJGT DAARBIJ EEN UNIEK CADEAU AAN-
GEBODEN. BIJ SPINAKER STAAN ELEKTRISCHE
AUTO’S VAN WE DRIVE SOLAR WAAR JE VANAF
DE OPLEVERING VAN DE WONINGEN IN KAN
RIJDEN. WE VERTELLEN JE GRAAG HOE HET
WERKT.  
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APP
Het rijden met de elektrische auto gaat gemakkelijk. Je maakt een reservering met
onze app op je smartphone. Het openen en afsluiten van de auto’s gaat via de app.

EXTRA RIJDEN IS HEEL VOORDELIG
Meer rijden mag natuurlijk ook. Per uur betaal je
maximaal € 5,-. Per gereden kilometer betaal je
slechts € 0,25 (ZOE, Kona) of € 0,30 (Tesla, IONIQ5). 

GEEN EIGEN AUTO MEER NODIG!
Alles is mogelijk met de auto's van We Drive Solar. Een
afspraak, een weekendje weg, op vakantie in
Nederland of daarbuiten. We bieden de flexibiliteit om
tijdelijk je abonnement te upgraden. En we zorgen
ervoor dat er altijd voldoende auto's beschikbaar zijn.
Hoe vaker  er gereden wordt, hoe meer auto’s we
plaatsen. Je hebt dus binnenkort een heel wagenpark
tot je beschikking!

SPECIAAL PROJECTABONNEMENT:
SOLAR START
Als je vaker gebruik wilt maken van
de auto’s, dan kun je al een Solar
Start abonnement afsluiten vanaf 
€ 49 per maand (48 credits). Je
betaalt dan ± € 2,- per uur.

Je betaalt vooraf 
met Prepaid.

https://www.wedrivesolar.nl/

