
q Voor de bewoners uit Hoonhorst en omgeving
q Eenmalig app downloaden en registreren
q Voordelig tarief
q Tarieven zijn all-inclusive (laden gaat met laadpas)
q Speciaal tarief voor de huur van vrijdag t/m maandag
q 24 uur per dag, 7 dagen in de week ondersteuning door 

een helpdesk
q Maar liefst 452 km bereik (WLTP)
q Deze auto kent veel luxe en comfort: airco, navigatie, 

achteruitrijcamera, elektrische ramen, centrale 
slotvergrendeling en nog veel meer.

De nieuwe dorpsdeelauto van 
Hoonhorst is gearriveerd. 
Kijk, bewonder en geef je op voor een proefrit in de 
nieuwe elektrische dorpsauto. Schoon, stil en superveel
kilometers per rit. Je vindt hem bij de Potkamp aan de 
laadpaal.

Kijken mag altijd, voor een proefrit is 
opgeven noodzakelijk. 

Kijk op www.dorpenvanmorgen.nl voor
meer informatie.

Doordeweeks wordt de auto ingezet voor
vervoer naar o.a. de zorgboerderijen door 
vrijwillige chauffeurs. Op vrijdag, zaterdag

en zondag is de auto beschikbaar tegen
een bijzonder aantrekkelijk tarief voor de 

Hoonhorsters die er gebruik van willen
maken. Reserveren, rijden en afrekenen

gaat eenvoudig met de app.
Regulier tarief
€ 3,50 per uur
Max. dag € 35,00
+ € 0,15/km

Weekendtarief (vr t/m zo)
€ 3,50 per uur
€ 85,00 Max. weekend
+ € 0,15/km

http://www.dorpenvannu.nl/


2. Download de app
§ Ga naar de App- of Playstore en download de 

Justgo carsharing app

3. Maak een account aan
§ Vul je gegevens in met je bij stap 1 

doorgegeven emailadres
§ Upload een selfie met je rijbewijs
§ Voeg betaalmethode toe
§ Wacht op verificatie 
§ Check na verificatie of je de Hoonhorst 

deelauto in je app ziet staan
§ Zo ja, dan kun je je account gaan gebruiken
§ Zo niet, neem dan contact op met de 

helpdesk of info@duurzaamhoonhorst.nl

Hoonhorst dorpsauto delen

1. Registreer je als Hoonhorst  gebruiker
§ Geef – als je dit nog niet gedaan hebt – je emailadres door 

aan de  beheersgroep van Duurzaam Hoonhorst  zodat je in 
de closed community wordt toegelaten: 
info@duurzaamhoonhorst.nl

4. Maak je eerste reservering
§ Selecteer de gewenste tijd en reserveer 

een auto naar keuze

5. Rijden maar!
§ Start je reservering in de app en swipe de 

auto door middel van de “swipe to
unlock” button

6. Goed om te weten.
§ Online helpdesk 24/7 bereikbaar op:     

010-3075432
§ Via de chat in de Justgo app  werkt het 

ook super snel
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