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Dit is onze eerste Nieuwsbrief. En dat werd tijd. Er is veel te delen!  
Hectische weken, vóór en na 27 september, de start. We zijn nu twee maanden en bijna 160 
deelnemers en negen auto’s verder. Iedereen hielp en helpt om de kinderziektes in de app, 
met het rijden en in onze organisatie te overwinnen. Tijd voor actualiteiten en feiten.  
 
1. De Bonus: let op: een maand na jouw aanmelding bij DeelSlee verlopen je gratis uren. 
 
2. Partnerabonnement   

Inmiddels is een partnerabonnement ingesteld. Voor € 5,- per maand en tegen het lage 
uurtarief mogen huisgenoten van abonnementhouders ook van DeelSlee genieten.  
 

3. DeelSlee is een lerende organisatie. We maken die organisatie alleen mét en door 
vrijwilligers en deelnemers tot een succes. Gelukkig delen veel gebruikers hun 
ervaringen met ons. Blijf dat doen. Hieronder een paar tips op basis van ervaringen:  

a. Openen, sluiten en laden gaan nog niet altijd feilloos. In veel gevallen helpt een 
extra druk op het slotje in de app. In andere gevallen: bel de helpdesk via het 
koptelefoontje in de app 🎧🎧. 

b. Bij de start lukt het soms niet om de kabel te verwijderen. Meestal helpt het om 
een keer extra op het slotje in de app te klikken. 

c. Tijdens gebruik: zet ook op de plaats van bestemming de auto zoveel mogelijk 
aan een laadpaal. Laden met onze pasje is gratis!                                                                             
Zet de auto – ook na korte ritten -  altijd weer aan de laadpaal.  

d. Kabels worden nog niet altijd op de juiste wijze aan de auto en de paal bevestigd. 
Dat leidt tot problemen voor de volgende gebruiker! Stekker in de auto, pasje 
langs de paal halen, stekker in de paal bevestigen en: wacht tot de blauwe 
zandloper of de blauwe batterij oplicht.  

e. Gaat er iets fout: bel de helpdesk van de laadpaal.  
f. Gebruik voor lange afstanden de VW ID3. Die heeft de grootste actieradius. 
g. Laat de auto altijd netjes achter. Houd het interieur schoon.  
h. Meld schade (in de app). Ook als je die niet zelf hebt veroorzaakt.  
i. Op de website staat hoe we omgaan met schade en eigen risico  
j. Let op: alléén de CitiGo rijdt met de sleutel; gebruik nooit de autosleutel voor 

afsluiten of openen; altijd de app!  
k. Voor alle andere wagens: alléén de app gebruiken. 
l. Parkeer- en snelheidsboetes zijn altijd voor rekening van degene die de auto 

reserveert. 
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4. We hebben inmiddels negen auto’s ter beschikking in vijf dorpen: 

a. Garrelsweer: VW ID.3  (VW ID.3 actieradius ongeveer 330 km )  
b. Garsthuizen: VW ID.3 
c. Loppersum: 1 x VW ID.3 en 1 x Skoda (Skoda actieradius ongeveer 200 km)  
d. Middelstum: VW ID.3, Skoda CitiGo en Renault Zoë (Zoë ongeveer 250 km) 
e. Stedum VW ID.3 en Renault Zoë. 
(voor de actieradius geldt altijd: afhankelijk van rijgedrag en weersomstandigheden) 
f. Huizinge volgt zodra de reconstructie van de haven klaar is. 
g. Volgend jaar volgen meer palen en auto’s, inclusief twee laadpleinen.  

 
5. Huisdieren 

Beide Renaults Zoë in Middelstum en Stedum zijn ingericht voor vervoer van huisdieren. 
 

Nog een paar feiten op een rij 
- DeelSlee is een coöperatieve onderneming zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen: een 

samenwerkingsverband van leden! En die leden zijn 20 in getal. Dat zijn de gemeente 
Loppersum en zorgcoöperaties, energiecoöperaties en dorpsorganisaties binnen het 
grondgebied van de nu nog bestaande gemeente Loppersum. 

- De dagelijkse leiding van DeelSlee bestaat uit een bestuur van vijf personen.  
- DeelSlee wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Het bestuur houdt de coöperatie 

draaiende. Ambassadeurs en beheerders helpen bij promotie, bij het beantwoorden van 
vragen en met het toezicht op de auto’s. 

- Via contact@deelslee.nl beantwoorden we alle vragen zo snel mogelijk. 
 
Kijk voor meer informatie op onze website www.deelslee.nl                                                                        
Onder ‘Meer info’ vind je hier ook de laatste handleidingen. Die kun je downloaden en printen.     
Heb je vragen of iets te delen mail met: contact@deelslee.nl.                                                                         
Meer weten over de technische snufjes van de auto’s (klik op de linkjes naar filmpjes van de 
auto’s).  
DeelSlee helpt je graag op weg: dorpsgenoten/vrijwilligers staan voor je klaar. 
Blijf altijd up to date via onze website, en de social media (klik op de icoontjes) 
Heb je nog geen gebruik gemaakt van de DeelSlee en wil je hulp of ondersteuning bij het gebruik 
van een van de auto’s neem contact met ons op.   
 
DeelSlee bewijst de komende jaren een levensvatbaar initiatief te zijn voor elektrisch deelvervoer.  
DeelSlee: gemakkelijk duurzaam en voordeling, van en voor iedereen in de gemeente Loppersum 
 
Disclaimer: wil je de volgende nieuwsbrieven niet ontvangen, mail dan ‘geen nieuwsbrief’ naar 
contact@deelslee.nl 
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