Nieuwe wagen aan het overwegen?
Welkom bij Partago! Onze coöperatie heeft als doel naar de transitie naar duurzame
samenleving te versnellen. Jij kan ertoe bijdragen. Koop een nieuwe elektrische auto
via Partago en deel hem in je buurt. Zo zorgen we er samen voor dat elektrisch rijden
bereikbaar is voor iedereen.
Door het delen van elektrische wagens creëren we meer ruimte, meer rust, meer
propere lucht. Partago is de coöperatie voor elektrisch autodelen. Onze leden krijgen
toegang tot elektrische auto's via onze smartphone app. Alle leden zijn coöperanten.
Zij zijn dus ook mede-eigenaar van Partago. Dit wil zeggen inspraak en transparantie in
de werking van Partago. Partago beheert de elektrische wagens. De coöperatie zorgt
voor onderhoud, verzekering, batterijhuur, laadpassen, laadpalen, en natuurlijk: het
delen van de auto’s via het eigen coöperatief deelplatform.

Aankoop van de elektrische deelauto
We doen ook een beroep op jou om dit waar te maken. Door jouw aankoop van een
nieuwe elektrische deelauto en door hem te delen via Partago, delen we de kosten. Jij
ontvangt maandelijks een vergoeding voor jouw aankoop. Partago zorgt voor alle
diensten rond de auto. Jij wordt ook gebruiker van Partago zoals alle andere
gebruikers, tegen de tarieven van Partago. Je hebt geen omkijken naar jouw auto en je
geniet van elektrisch rijden tegen beste prijzen en met de beste service. Zo toon je
jouw hart voor een leefbare buurt. Welkom bij Partago!

Overzicht van jouw inbreng
Auto aankoop – Renault Zoé Limited R110
BTW
Dossierkost Renault
Nummerplaat vooraan
1, Gent elektrisch autodelen premie
2, Vlaamse elektrisch rijden premie
2, Partago aankoopkorting

22.272,73 €
4.677,27 €
99,00 €
30,00 €
-6.000,00 €
-4.000,00 €
-3.656,00 €

Uiteindelijke investeringskost* (= -50%)

13.423,00 €

Meer in detail
•

Je koopt, als Gentse burger en coöperant, een 100% elektrische witte Renault
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Zoé, versie Limited, motor R110. Deze heeft een reëel bereik van 280 km. Het
opladen aan standaard laadpalen gaat snel: van 0% tot 100% in ongeveer 3 uur.

•

Je koopt minstens 4 aandelen (1.000 euro) in Partago voor de duur van de
samenwerking. Zo ben je coöperant. Je betaalt ook de dossierkost van aankoop
en nummerplaat vooraan.

•

Via Partago ontvang je een groepskorting van 3.656,00 € euro op de factuur.

•

Je vraagt de Vlaamse premie voor aankoop van elektrische auto aan twv. 4.000
euro.

•

Als inwoner van Stad Gent, ontvang je 6.000 euro premie wanneer je de auto
deelt met Partago, gedurende 5 jaar.

Jouw totale investering in een elektrische auto is dus 13.423,00 euro. In vergelijking
met de catalogusprijs van 27.079,00 euro is dit een korting van 50%!
*De prijzen zijn met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, maar kunnen fluctueren.

Samenwerking met Partago
Partago rust de auto uit om hem te delen. Partago draagt de gebruikskosten van de
elektrisch auto:
•

Partago betaalt de batterijhuur die bij de auto komt (€79 / maand)

•

Partago zorgt voor en betaalt de autodeelverzekering (~€92 / maand) en de
verzekering voor de batterij (~€14/maand). Schadegevallen en reparaties, daar
zorgt Partago voor. Bij een totaalverlies zorgt onze verzekering voor het volledig
terugbetalen van je factuurbedrag voor de eerste 2 jaar. Daarna is er een
waardevermindering van 1% per maand.
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•

Partago onderhoudt jouw auto. Regelmatig doen we een checkup in de garage,
en gaan we naar de carwash. Ook de keuring verzorgen we.

•

Partago voorziet laadpassen, waarmee je je auto aan publieke laadpalen kan
opladen. Deze laadpassen zijn inbegrepen in het gebruik van de auto.

•

Partago belettert de auto met zijn kleuren.

•

Partago vraagt de autodeelparkeervergunning aan, waarmee je in heel Gent
gratis kunt straatparkeren.

•

Partago ijvert voor publieke laadpalen in jouw straat bij Stad Gent. Indien
nodig, onderzoeken we de mogelijkheid om in een laadpunt te investeren met
Partago.

We vergoeden je voor het gebruik van jouw auto aan €198 euro per maand.
Onze samenwerking loopt voor 5 jaar. Jij blijft eigenaar van de auto. Je blijft ook
coöperant van Partago. En je blijft inwoner van Gent. Na 5 jaar kan je terug over de
auto beschikken indien je wenst. Maar we kunnen ook besluiten na 5 jaar de auto
verder te delen. Op dat moment bespreken we dus samen de mogelijkheden.

Gebruik van jouw auto
De auto komt op een locatie die we samen afspreken, in de regel ergens in jouw buurt.
Hierbij streven we naar optimaal gebruik van de auto. Je wordt gebruiker zoals alle
andere gebruikers van Partago, tegen de tarieven van Partago. Je boekt en opent jouw
auto met de Partago app. En alle gebruikers van Partago kunnen natuurlijk ook
elektrisch rijden met jouw auto. Voor jou geldt dus ook: je krijgt toegang tot alle
Partago auto’s, en groeiende! Hoe meer buren intekenen op dit aanbod, hoe groter het
gebruiksgemak.
We streven natuurlijk naar voldoende gebruik. Dit komt neer op 4 abonnementen van
150€ per maand van gebruikers die hoofdzakelijk jouw auto gebruiken, of een
equivalent in andere formules. Binnen 2 jaar na beschikbaarheid van de auto willen we
dit gebruik bereiken. Indien dit gebruik niet bereikt is bespreken we samen de nodige
stappen.

Bespreking in de coöperatie
Elke maand ben je welkom op het Partago Café. Je kan er andere gebruikers
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ontmoeten, of iemand van het team spreken. Twee keer per jaar houden we een groter
evenement, waarop we diepgaander de zaken bespreken. Ieders stem wordt gehoord.
Wanneer de coöperatie winst maakt, kan deze maar 3 richtingen uit: nieuwe
investeringen in Partago, naar de reserverekening van Partago, of uitgekeerd aan de
coöperanten van Partago. Het is ook duidelijk dat de winst van de coöperatie vooral
komt van het gebruik van iedere coöperant van Partago. Iedere coöperant heeftdan
ook één stem in de beslissingen, ongeacht hun aantal aandelen in Partago.
Fiscaal: roerende inkomsten
De inkomsten door het delen van jouw elektrische auto is vrij van BTW. De kosten
worden wel, na aftrek van 15% van het bedrag als forfaitaire kosten, belast aan 30%.
Voor 198 euro komt dit op 647,69 € per jaar, de gemeentelijke belasting (Gent 6,9%)
inbegrepen. We begeleiden je met je belastingsaangifte.
Belastingen
Omdat je eigenaar bent, betaal jij belasting op inverkeersstelling (BIV) en
verkeersbelasting. Maar hier ook goed nieuws: beide belastingen zijn nul euro.
Verzekering
Partago betaalt de autodeelverzekering. We hebben naast de verplichte burgerlijke
aansprakelijkheid, een omniumverzekering met een vrijstelling van €500,
pechverhelping, bestuurdersverzekering en rechtsbijstand. In geval van totaalverlies,
ontvang je de eerste 30 maanden het factuurbedrag met BTW (23.586 euro, want de
korting wordt niet meeverzekerd) terug. Na deze 30 maand vermindert het teruggeven
bedrag met 1% per begonnen maand. Herstellingen gebeuren door Partago op kosten
van zijn verzekering, hierbij onze algemene voorwaarden voor gebruikers volgend,
natuurlijk.

Conclusie
Bouw mee aan elektrisch rijden in Gent! Samen kunnen we genieten van de collectieve
voordelen van elektrisch autodelen. Rij je zelf regelmatig, maar niet overdreven veel (<
15.000 km / jaar), dan haal je het meest uit onze samenwerking. Een perfecte manier
om jouw kosten te delen met anderen. De investering is een laag risico, want jij blijft
altijd eigenaar van de auto. Plus, je hebt geen zorgen voor onderhoud, en je rijdt
elektrisch en je helpt Gent mee gezonder te maken! Welkom bij Partago!
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Financiële samenvatting

AANKOOP
VERGOEDING VERHUUR Partago inclusief kosten
VERSCHIL AANKOOP VERGOEDING
RESTWAARDE GESCHAT NA 5 JAAR
WINST*
Winst procentueel van investering

13.423,00 €
8.641,57 €
4.781,43 €
9.000,00 €
4.218,57 €
31,43%

Te nemen stappen

Locatie

Ondertekening contract Partago

Op afstand

Afspraak Renault Mahy – ondertekening bestelbon

Renault Mahy Ledeberg

Afspraak Stad Gent Milieudienst – overlopen afspraken met Stad
Gent

AC, Zuid, Gent

Overzicht in tijd van de betalingen en premies
Actie

Bedrag

Datum transactie

Aankopen aandelen Partago

– € 1.000

Bij ondertekening contract

•

Plaatsen bestelling Renault Zoé

€0

Binnen 14 dagen na ondertekening
contract

•

Aanvraag 1ste schijf premie Stad Gent

+ € 4.800

Ontvangst ongeveer 2 maand na aanvraag

– € 23.423

Ontvangst ongeveer 3 maand na aanvraag

+ € 1.200

Ontvangst ongeveer 2 maand na aanvraag

Ingave in personenbelasting onder de taks
shelter voor startende ondernemingen in 2018

+ € 450

Ontvangst in het jaar 2019

Vlaamse premie

+6.000

Ontvangst ongeveer 3 maand na aanvraag

Betaling factuur bij levering Renault Zoé met
korting verrekend
•

Aanvraag 2de schijf premie Stad Gent

Meer vragen? Een persoonlijke gesprek? Contacteer ons!
•
•
•
•

Joachim Jacob, gedelegeerd bestuurder
joachim@partago.be
+32 487 92 53 88
Of laat een bericht achter op onze website www.partago.be
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