
Gemakkelijk 

Voordelig

Duurzaam

Bijdehand vervoer
DeelSlee.nl

Deelslee is een coöperatie zonder winstoogmerk met als 
leden Dorpsbelangen Eenum, Dorpsbelangen Garrelsweer, 
Dorpsbelangen Garsthuizen/Startenhuizen, Dorpsbelangen 
Huizinge, Energiecoöperatie LOPEC, Zorgcoöperatie 
Loppersum, Dorpsbelangen Loppersum, Gemeente 
Loppersum, Dorpsbelangen Middelstum, Energiecoöperatie 
Middelstroom, Dorpscoöperatie Middelsoam, Dorpsbelangen 
Oosterwijtwerd, Dorpsbelangen Stedum, Energiecoöperatie 
StEC, Dorpsbelangen Toornwerd, Dorpsbelangen 
Westerwijtwerd, Dorpsbelangen Westeremden, 
Dorpsbelangen Wirdum, Dorpsbelangen Zeerijp en 
Energiecoöperatie Zonnedorpen. Het initiatief heeft een 
subsidie gekregen uit het Nationaal Programma Groningen.

Vragen?
contact@deelslee.nl



Welkom bij DeelSlee. 
Elektrisch vervoer 
om samen te delen. 
Gemakkelijk, duurzaam 
en voordelig. Helemaal 
van deze tijd.  
En helemaal van  
en voor iedereen in 
gemeente Loppersum.
Wat is DeelSlee
DeelSlee biedt elektrisch autodelen. We starten in oktober 2020  
met 10 auto’s en 8 laadpalen in Loppersum, Garrelsweer, Stedum,  
Garsthuizen en Middelstum. Op termijn breidt DeelSlee uit met nog 
tientallen auto’s en worden in alle dorpskernen van de gemeente 
Loppersum deelauto’s beschikbaar. DeelSlee is een coöperatie zonder 
winstoogmerk en dus écht van en voor de inwoners van onze gemeente.

Aanmelden kan via 
deelslee.nl. Daar vind 
je ook uitleg over 
de voorwaarden en 
praktisch gebruik van  
de auto en laadpaal.  
Na registratie via de 
app kan een auto 
gereserveerd worden. 
En kun je op pad! 

De voordelen  
van DeelSlee
Gemakkelijk 
DeelSlee betekent 
gemak. Aanmelden, 
reserveren en betalen 
kan via een handige 
app op je telefoon.  
Na reserveren kun 
je de auto met je 
telefoon openen, 
stekker afkoppelen  
en rijden maar.

Duurzaam 
Elektrisch rijden 
is duurzamer en 
beter voor mens 
en omgeving; geen 
uitstoot, geen herrie. 
DeelSlee is voor de 
toekomst!

Voordelig
Één prijs voor opladen, 
km’s, verzekeren, 
onderhoud 
en belasting. 
DeelSlee biedt 
drie verschillende 
abonnementen zodat 
je altijd een voordelige 
oplossing hebt die 
past bij jouw situatie.

Hoe werkt  
DeelSlee

Aanbieding
Meld je aan op  
10 of 11 oktober  
2020 en krijg  
10 uur rijden gratis!

De abonnementen 
van DeelSlee
   Losvast
 
Geen vaste kosten  
per maand. 

Kleine auto: 
€ 6,- per uur

Middenklasser: 
€ 7,- per uur

   Basis
 
€ 15,-  
per maand

Kleine auto: 
€ 4,- per uur

Middenklasser: 
€ 5,- per uur

   Vast
 
€ 120,-  
per maand 

30 uur gebruik  
per maand 
 
Kleine auto of 
middenklasser


