Elektrisch rijden vanaf €15,- ?!
Per 1 november 2016 wil Energiecoörperatie BoeN starten met
het vervolgproject van de “Elektrische deelauto”. Om dit project
te laten slagen, hebben we U nodig!
Door gebruik te maken van de elektrische deelauto, draagt u
bij aan een schoner milieu. Daarnaast ervaart u de voordelen van
elektrisch rijden, zo hoeft u bijvoorbeeld nooit meer te tanken!

Nissan Leaf - 4 persoons elektrische auto
Voor het vervolgproject zal een Nissan Leaf 4 persoons elektrische auto
ingezet worden! U kunt vanaf nu dus met het hele gezin op pad, zonder
torenhoge brandstofkosten.

Wat moet u doen?
Vul het inschrijfformulier in en
geef uw voorkeuren aan voor
het gebruik van de auto.
Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij:

Alle voordelen op een rij
U hoeft nooit meer te tanken
Geen onderhoudskosten

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15
7221 CK Steenderen

U rijdt stil en schoon
U rijdt al vanaf €15,- per dagdeel of €25,- voor een hele dag

Meer weten over dit elektrisch geladen project?
neem dan gerust contact op met deelauto@boen.nu of kijk op www.boen.nu

INSCHRIJFFORMULIER DEELAUTO BOEN
Door middel van het invullen van dit formulier verklaart u deel te
willen nemen aan de doorstart van het project ‘Elektrische Deelauto’
van Energiecoörperatie BoeN.

Uitgangspunten project
Doorstart met een 4-persoons en 5-deurs Nissan Leaf, met een bereik van 200Km
We bieden elkaar zekerheid voor een lange tijd
Door NU mee te doen en vaste dagen af te spreken, bent u zeker dat u de Nissan Leaf
tot uw beschikking heeft
U betaald alleen huur en heeft u geen ‘onderhouds-zorgen’ of ‘onderhouds-kosten’
U kunt uw veel te dure ‘brandstof-auto’ van de hand doen (wij kunnen hierbij helpen)
U bespaart kosten zoals; afschrijving, verzekering, wegenbelasting, onderhoud,
schoonhouden en natuurlijk de brandstof (Telt u deze kosten eens op voor u zelf...)
Door mee te doen rijdt u schoon en draagt u bij aan een energieneutrale toekomst

Alleen nog even uw gegevens en wensen verzamelen
Mijn voorkeur gaat uit naar vaste
dagen per week à €25,-:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Heel weekend à €40,-

Naam:

Straat:
Postcode & plaats:

......... losse dagen/dagdelen per maand à €25,- / €15,Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Heel weekend vr t/m zo avond à €40
E-mail:
Tel. nr:

Handtekening:

Voor minimaal 1 jaar, per 1 nov. 2016 tot 1 nov. 2017. Of een langere periode tot:
Opmerking:

