
Sigrid Dohmen werkt bij de klantenservice 
van woningcorporatie Woonpunt. Voor-
heen pakte Sigrid de trein naar haar werk. 
Nu in het OV een mondkapje verplicht is, 
reist ze liever niet meer met de trein. “Ik 
fiets tegenwoordig met mijn nieuwe geleas-
te e-bike naar mijn werk. Het geeft meer 
vrijheid. Ik hoef niet meer op de tijd te let-
ten en een trein missen zit er niet meer in.”

Sinds Corona
Sinds corona werkt ze gedeeltelijk vanuit huis. 
Als senior medewerker van de klantenser-
vice stuurt ze het team aan en is het nodig om 
ook regelmatig op kantoor aanwezig te zijn.  
“’s Morgens start ik rustig thuis op en werk ik 
een uurtje. Daarna fiets ik de acht kilometer 
naar mijn werk. Op de fiets schakel ik lekker 
even af. Geniet ik van de omgeving.” 

Binnen no-time op de fiets
“Bij Rob Smeets Rijwielen was ik de eerste klant 
die een fiets kwam leasen. Eigenaar Rob zocht 
alles voor me uit en deed de aanvraag. Binnen 
twee weken fietste ik al met mijn nieuwe fiets 
naar het werk. Mijn elektrische Cortina stads-

fiets kost nieuw rond de € 2.000. Mijn eigen 
bijdrage is slechts 7 euro per maand, inclusief 
pechhulp en een fietsverzekering. De leasekos-
ten per maand, worden dus voor een groot deel 
door mijn werkgever vergoed.”

Goed om in beweging te blijven!
Om mee te kunnen doen aan de fietsleasere-
geling deed Sigrid wel afstand van haar reis-
kostenvergoeding: “Kosten voor het OV of 
brandstofkosten voor de auto heb ik nu ook 
niet meer. Ik reis vrijwel gratis naar het werk én 
doe ongemerkt ook nog iets aan mijn conditie. 
Ik zet de elektrische ondersteuning zo laag mo-
gelijk. Het is goed om in beweging te blijven. 
Zeker nu het coronavirus nog rondwaart.”

Lease ook iets voor jou?
Vind je een e-bike nog erg prijzig? Dan is lease 
misschien ook voor jou een optie. Je kent het 
vast al van leaseauto’s en de voordelen zijn ver-
gelijkbaar. 

• geen hoge aanschafkosten;
• je betaalt een vast bedrag per maand;
•  onderhoud, reparaties, banden en all-risk ver-

zekering kunnen in het maandbedrag worden 
opgenomen;

•  verlengde garantie op de accu gedurende de 
hele looptijd is vaak mogelijk;

•  pechhulp.

Fietslease wordt door diverse fietszaken en 
fietslease bedrijven aangeboden. Kijk voor 
meer info op www.ontdekdeebike.nl.

Sigrid Dohmen over de fietslease
“De fiets geeft meer vrijheid. Ik hoef niet meer op de tijd te letten en een trein 
missen zit er niet meer in.”

15-17 okt | Nachtafsluitingen A2 Urmond - Born richting Eindhoven 
Vanwege onderhoud is de A2 tussen oprit 48 Urmond en afrit 47 Born richting Eindhoven twee 
nachten afgesloten van donderdag 15 oktober 21.00 uur tot vrijdag 16 oktober 05.00 uur én van 
vrijdag 16 oktober 21.00 uur tot zaterdag 17 oktober 08.00 uur. 

Kijk voor meer werkzaamheden aan de weg in de regio Zuid-Limburg op 
www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/reizigersinfo/auto/wegafsluitingen-auto

AGENDA

Sigrid op haar nieuwe geleaste Cortina e-bike. Foto: Aron Nijs

50% van het autoverkeer op de weg is werk-
gerelateerd. Al dat verkeer zorgt samen 
met vervoerritten voor 21% van de totale 
CO2-uitstoot. Dat kan duurzamer. Kies bij-
voorbeeld voor een elektrische auto. Je bent 
dan meteen klaar voor de toekomst. Toch is 
er nogal wat weerstand tegen een elektri-
sche auto zoals ‘Het is (nog te) duur’ en ‘Ik 
moet constant laden’. Maar klopt dit wel?

Sterke opmars
Er rijden nu 107.000 volledig elektrische auto’s 
en 91.000 plug-in hybrides rond. De verwach-
ting is dat het aantal elektrische auto’s de ko-
mende jaren flink toeneemt. De komende jaren 
zullen er ook steeds meer nieuwe elektrische 
auto’s worden geïntroduceerd, waaronder meer 
betaalbare modellen. Op dit moment zijn er 
zo’n 23 modellen in Nederland te koop met een 
prijsklasse tot maximaal € 50.000.

De actieradius wordt steeds groter, gemiddeld 
is deze al 307 kilometer. Dat is voor de meeste 
ritten meer dan voldoende: 9 van de 10 autorit-
ten in Nederland is korter dan 100 kilometer. 
Dat haal je heen en terug dus zonder opladen.

Financiële overwegingen
Elektrische auto’s zijn in aanschaf nog altijd 
duurder dan vergelijkbare brandstofauto’s. Als 
er meer modellen komen, zullen de prijzen de 
komende jaren dalen. Bij meer dan 15.000 km 
per jaar en/of meer dan vier jaar bezit van de 
auto ben je onder de streep goedkoper uit met 

een elektrische auto dan met een brandstof 
auto. De pluspunten op een rij:

•  Elektrische auto’s behouden hun waarde. Na 
vijf jaar is een elektrische auto nog bijna de 
helft van het aankoopbedrag waard. Bij een 
benzineauto is dat ongeveer 40 procent en 
bij een dieselwagen 30 procent.

•  De onderhoudskosten van een elektrische 
auto liggen vele malen lager dan die van een 
brandstofauto. Dit komt doordat een elektri-
sche auto uit minder bewegende onderdelen 
bestaat dan een auto met een verbrandings-
motor.

•  De grote winst zit in het verschil tussen de 
kosten voor brandstof en voor laden. Hier 
is een elektrische auto 40 procent tot 50 
procent goedkoper in vergelijking met een 
brandstofauto.

Zelf uitproberen? Dat kan!
Als je een elektrische auto gaat aanschaffen wil 
je eerst ontdekken of elektrisch rijden wel iets 
voor je is. Medewerkers van aangesloten part-
ners van Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB) kun-
nen een week kiezen uit de Renault Zoë, een 
BMW I3, een Nissan Leaf en de Mini Electric. 
Je betaalt een eigen bijdrage van € 50 voor de 
probeerweek inclusief 2.000 km. Reserveren 
kan op de website: www.ontdek-de-ecar.nl. 
Werk je niet bij een aangesloten partner, vraag 
dan zeker eens naar de mogelijkheden bij een 
autodealer voor een testrist!

Voor de aankoop van een gebruikte elek-
trische auto kun je vanuit de overheid een 
subsidie van € 2.000 krijgen. Voor een nieu-
we auto is dat € 4.000.

Subsidie tweedehands e-car nog 
 beschikbaar 
De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s 
is inmiddels op. De subsidie voor tweedehands 
elektrische auto’s kun je dit jaar wel nog aan-
vragen!

Aanvraag nieuwe auto naar 2021
Vraag je de subsidie aan voor een nieuwe auto 
dan wordt je aanvraag doorgeschoven naar 
2021. 

Kijk voor meer informatie over de subsidie 
Elektrische Personenauto’s Particulieren op de 
website van de RVO: 
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/
subsidieregeling-elektrische-personenau-
tos-particulieren-sepp

Overstappen naar elektrisch  autorijden:  zou je dat wel doen!?

Subsidie gebruikte elektrische auto 
nog beschikbaar

Ook Bart probeerde een week een e-car via Ontdek de e-car. Foto: Aron Nijs


