
JE GAAT OP EEN PRACHTIGE PLEK  WONEN EN 

ALSOF DAT NOG NIET GENOEG IS, KRIJG JE EEN 

UNIEK CADEAU AANGEBODEN.  

Alles is bereikbaar met de nieuwste elektrische auto’s.  
Bij de Weef staan straks elektrische auto’s van We Drive 
Solar waar je vanaf de oplevering van je woning gratis in 
mag rijden. Er staat een praktische Renault ZOE en ook 

een Tesla Model 3; beide hebben een lange ‘range’ zodat je 
zowel korte ritten in de buurt als lange ritten door heel 
Nederland en daar buiten kunt maken. We vertellen je 
graag hoe het werkt. 

EINDELOZE MOBILITEIT: HET AANBOD 
Al in een vroeg stadium hebben we met de 
projectontwikkelaar afgesproken dat alle bewoners van De 
Weef gebruik mogen maken van de mogelijkheden van We 
Drive Solar. Dat betekent dat je voor een periode van 3 
jaar gratis mag rijden in onze elektrische auto’s. Per 

woning kan er elke maand een gratis reservering gemaakt 
worden van 4 uur, incl 50km! 

EXTRA RITTEN ZIJN HEEL VOORDELIG 
Meer rijden mag natuurlijk ook. Per gereden kilometer 
betaal je (inclusief energie) slechts € 0,18 voor de Renault 

ZOE en € 0,26 voor de Tesla Model 3.  
Als je vaker gebruik wil maken van 
de auto’s, dan kun je al een 
abonnement afsluiten vanaf € 49 
per maand voor twee volle dagen 

gebruik van een auto. Die dagen 
mag je opdelen in kleinere stukjes 
waarin je overdag kan rijden, in de 

avond of ’s nachts of juiste meerdere dagen achter elkaar. 
Dat geeft maximale vrijheid. 

Wij zorgen dat hoe meer 
abonnementen er afgesloten 
worden, hoe meer auto’s 
worden geplaatst. Je hebt dus 
straks een heel wagenpark tot je beschikking. 

APP 
Het rijden met de elektrische 
deelauto gaat gemakkelijk. Je maakt 
een reservering op de computer of 

met de app GoodMoovs op je 
smartphone. Reserveren en openen 
gaat via de app. Tijdens een 
toekomstige bijeenkomst 
demonstreren we hoe eenvoudig dit 

werkt.  

GRATIS AANBOD, WEL EVEN AANMELDEN 
Voor alle bewoners met een geldig rijbewijs is het aanbod 
in principe geldig. Het enige is dat we natuurlijk nog de 
verzekering voor je moeten activeren. Aanmelden met een 

kopie van je rijbewijs is nodig voor deze check. Om dit in 
orde te maken vul je het aanmeldformulier in op de site of 
mail je naar info@wedrivesolar.nl.  

www.wedrivesolar.nl/deweef 

VRAGEN  
Heb je nu al vragen, stel ze gerust: info@wedrivesolar.nl 

of bel 030-2671517.

BEWONERS DE WEEF RIJDEN 3 JAAR GRATIS IN ELEKTRISCHE AUTO
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Heeft je partner de auto 
mee en wil je zelf nog 

even winkelen? Je tweede 
auto staat voor je klaar!
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