
  

 
Deel jouw elektrische auto met Partago



  

Partago is een burgercoöperatie
● Elke gebruiker is stukje mede-eigenaar van Partago. Transparant, 

democratisch en onafhankelijk

● Samen investeren we in duurzame mobiliteit, voor een beter klimaat. 
Samen rijden we elektrisch.

● Opgericht in 2015 in Gent, actief in heel Vlaanderen



  

Het hart van een burgercoöperatie

De gebruikers zijn eigenaar van het bedrijf en controleren 
de raad van bestuur.

Het bedrijf/bestuur 
voorziet in de noden van de 
gebruikers, goed 
onderhouden elektrische 
auto’s

De gebruikers maken 
gebruik van de elektrische 
auto’s en betalen ervoor.



  

Van klant tot coöperant

   buddies   leden  adviesgroep  bestuur



  

Waarom we elektrisch rijden? Fossielvrij!

!



  

Zij helpen jou

Rik en Tim werken voor de 
Europese coöperatie The Mobility 

Factory. Zij leveren de app en online 
toepassing, gedeeld met 15 

coöperaties in Europa.

Fleur en Joachim werken voor 
Partago. Fleur verzorgt het 
wagenpark, Joachim de dagelijkse 
werking.



  

Hoe reserveren en rijden? Geen sleutels!



  

Deel jouw auto in Partago!

(vb. Renault Zoé) € 36.551,25
 👉 Gentenaren ontvangen premie van Gent (3.000 euro)

1

2 € 0,153 / km
 👉Minimum € 99 / maand 
 👉Maximum € 397 / maand

* overeenkomst voor onbepaalde duur
** 1 jaar opzegtermijn
*** 4 deelbewijzen in Partago nodig
**** per kwartaal uitbetaald



  

Samen bouwen we een netwerk



  

Partago neemt kosten over
● Partago verzekert

● Algemene aansprakelijkheid
● Schade (eigen deel 500 euro)
● Verzekering lichamelijke letsels
● Bijstand bij gerechtelijke procedures
● Bijstand bij pech

● Partago onderhoudt
● Maandelijkse reiniging binnen en buiten
● Technische controle en keuring
● Vervanging banden bij slijtage
● Herstelling schade

● Partago laadt op
● Laadpassen en elektriciteit is inbegrepen



  

Meer voordelen! 
Geen BIV. Geen roerende 

voorheffing. 
● Belasting op inverkeersstelling is gratis.

● Partago heeft een afspraak (‘ruling’) met FOD Financiën. 
Jaarlijks geef je 0 euro in als roerende inkomsten. Je moet 
bewijs van ontvangen vergoedingen bijhouden en ook de 
factuur van aankoop van je auto. De FOD accepteert dat je 
het factuurbedrag afschrijft over 8 jaar en aftrekt van je 
ontvangen vergoedingen. Het bedrag van je ontvangen 
vergoeding is nooit hoger dan de afschrijving, omdat we een 
maximum toepassen.



  

Berekening van de vergoeding 🧐
● Km-vergoeding = Factuurbedrag / 180.000 km

● Maximum vergoeding per maand = Factuurbedrag / 96

● Minimum vergoeding per maand = Maximum vergoeding / 4

Renault Zoé € 38.250

● KM-vergoeding = 0,213€ / km

● Minimum = € 100 / maand

● Maximum =  € 398 / maand

Levertermijn 6 maand



  

Simulatie Renault Zoé 
Totaal km per jaar Jouw vergoeding
5.000 1200,- (minimum)
10.000 2130,-

20.000 4260,-
30.000 4776,- (maximum)
35.000 4776,- 



  

Delen, goedkoper rijden

Bij elke kilometer die je zelf met jouw Partago auto 
rijdt, ontvang je ook de km-vergoeding.

Dus dankzij de km-vergoeding, die ook geldt voor km 
die je zelf rijdt, rij je goedkoper!



  

Andere modellen zijn ook mogelijk

Nissan LeafTekna 59 kWh € 48.100*

Renault Mégane € 48.350,00* Hyundai Ioniq 5 € 56.499,00*

Tesla Model Y € 52.320,00*
Levertermijn 6 maand Levertermijn 2 maand

Levertermijn 2 jaarLevertermijn 1 jaar



  

● Je stuurt ontvangen boetes door naar 
boetes@partago.be of naar ons postadres.

● De overtreder krijgt twee weken de kans om te 
reageren

● In 95% van de gevallen betaalt de overtreder 
zonder problemen.

● Bij geen reactie betaalt Partago de boete en 
regelt de terugvordering met de overtreder. 

Over boetes

mailto:boetes@partago.be


  

Over schade
● Partago herstelt schade en verhaalt de kosten 

op de veroorzaker wanneer mogelijk.
● De veroorzaker betaalt 500 euro eigen deel plus 

25 administratieve kost, wanneer de veroorzaker 
gehandeld heeft volgens onze voorwaarden. De 
verzekering betaalt de rest.

● Slijtage en normale gebruiksschade wordt niet 
hersteld.

● Schade wordt hersteld op het tempo bepaald 
door Partago.



  

● Pech onderweg? Dan kan je beroep doen op 
pechverhelping inbegrepen in de 
dienstverlening van Partago.

● Partago betaalt de pech en regelt de 
herstelling.

● Lekke banden worden altijd aan de gebruiker 
toegewezen en doorgerekend, inclusief 25 euro 
administratieve kost.

Over pech



  

Over laadpalen
● Partago mag zelf publieke laadpalen 

aanvragen. Plaatsing ten laatste na 7 maand 
(belofte van Vlaamse overheid). Laadpaal is van 
Engie of TotalEnergies.

● Je kan ook een Partago laadpaal aanvragen op 
jouw oprit. We vergoeden de stroom per 
kwartaal aan het tarief van Ecopower cv.

● We plaatsen hem op jouw locatie van keuze. 
Daar komt jouw auto. Daar werven we samen.

https://www.ecopower.be/


  

Extra: premie Stad Gent
● Ben je Gentenaar? Je ontvangt 3.000 euro van Stad Gent bij 

aankoop elektrische deelauto die je deelt in het Partago 
netwerk (aankoopprijs <50.000 euro) !  Slechts 5 beschikbaar!

● Zie link 
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissie
zone/subsidies-en-premies-milieuvriendelijke-mobiliteit/subsi
die-elektrische-deelwagen-voor-particulieren
 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/subsidies-en-premies-milieuvriendelijke-mobiliteit/subsidie-elektrische-deelwagen-voor-particulieren
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/subsidies-en-premies-milieuvriendelijke-mobiliteit/subsidie-elektrische-deelwagen-voor-particulieren
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/subsidies-en-premies-milieuvriendelijke-mobiliteit/subsidie-elektrische-deelwagen-voor-particulieren


  

Nieuwe buurten doen groeien 
met deelauto.coop

Doel = 14.000 km per jaar



  

Ons aanbod samengevat 
● Jij blijft eigenaar van een elektrische 

auto.  Goede investering

● Je hebt geen lopende kosten aan de 
auto! Partago ontzorgt

● We plaatsen de deelauto bij jou in de 
buurt. Gebruiksgemak

● Je rijdt met Partago aan de beste prijs. 
Jouw investering is een stap richting 
een fossielvrije samenleving



  

Volgend stap!
1) Ondertekening van de overeenkomst met Partago. Download van onze website

2) Aankoop 4 deelbewijzen (€1.000) Partago via https://www.partago.be 

3) Partago vraagt laadpaal aan op jouw locatie.

4) Enkel voor Gentenaren: afspraak maken met Stad Gent voor subsidie. Indienen met 
bestelbon https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/
subsidies-en-premies-milieuvriendelijke-mobiliteit/subsidie-elektrische-cng-deelwagen-
voor-particulieren

5) Bij levering van auto, betaal je de factuur.

6) Partago schrijft de auto in en verzekert hem en rust hem uit

7) Na ongeveer nog eens 2 weken staat de auto in de app, klaar voor gebruik! 



  

Welkom bij Partago! 
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