
Ontdek 
autodelen

Dertien gemeenten werken samen 
om in 2050 een energieneutrale 
regio te zijn. Dit doen wij via het 
Energieakkoord Holland Rijnland. 

We stimuleren duurzame 

mobiliteit. Met de 

campagne ‘Mijn auto, 

Jouw auto’ brengen we 

het gemak van autodelen 

onder de aandacht, voor 

particulieren en bedrijven.

Dit zijn de gemeenten die meedoen: 
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, 

Voorschoten en Zoeterwoude. 

“Ik heb altijd goede 
ervaringen. Zo nam 
een huurder een 
flesje wijn mee als 
bedankje, na een 
vakantie in Frankrijk 
met mijn auto. 
Slechte ervaringen 
heb ik eigenlijk niet. 
Eén keer een kleine 
schade gehad, maar 
die werd keurig 
afgehandeld.” 

– Martin (verhuurder, Lisse)

Mijn auto, Jouw 
auto is onderdeel 
van:



Autodelen
Bij autodelen gebruik je een auto 
alleen als je hem nodig hebt. Heb je 
hem niet nodig, dan kan deze door 
iemand anders worden gebruikt. 

Je hebt geen auto
… maar een auto zou af en toe wel 

handig zijn? Kies dan voor een deelauto en 

voorkom daarmee de kosten van een eigen auto.

Je hebt een auto
… maar die staat meerdere dagen per 

week stil? Laat anderen in jouw auto rijden. 

Dit kan je jaarlijks honderden euro’s opleveren. 

Of doe je (tweede) auto weg en ga een 

deelauto gebruiken. 

Voordelen voor jou!

Goedkoop

Betaal alleen bij gebruik van een auto. 

autodelen is kosten delen!

Gemak 

Altijd een auto, als huurder geen parkeerplaats 

nodig, geen gedoe met onderhoud.

Flexibel

Deel je eigen auto of kies een deelauto op 

maat. Een moderne auto voor je werk, een 

grote voor verhuizen, of een klassieker voor een 

weekendtrip!

Voordelen voor iedereen!

Meer ruimte

Minder auto’s in de wijk, meer ruimte voor groen, 

spelen en ontmoeten. 

Beter voor het milieu

Minder auto’s, minder kilometers, 

minder CO2-uitstoot.

Zet de 
volgende 
stap!
Starten met autodelen? 
Neem een kijkje op onze website!

Hier ontdek je bijvoorbeeld: 
• Of autodelen iets voor jou is;
• Welke verschillende mogelijkheden er zijn;
• Wat de voor- en nadelen zijn.

www.mijnautojouwauto.nl 

Dankzij 
autodelen 
zijn we 
samen 
mobieler!


