
Eindeloze mobiliteit met de kracht van de zon

Hiermee kun je elke maand ± 5 uur en 40 kilometer in een
Renault ZOE, of 33 kilometer in een Tesla Model 3 rijden. De
credits zijn een heel kalenderkwartaal geldig. Dus als je de ene
maand niet rijdt dan kan je de volgende maand extra uren
rijden.

Geen eigen auto meer nodig

Alles is mogelijk met De Cartesius Mobility Hub. Een afspraak,
een weekendje weg, met de auto op vakantie, in Nederland of
daarbuiten. We bieden de flexibiliteit om tijdelijk je abonnement
te upgraden. Wij zorgen ervoor dat er altijd voldoende auto's
beschikbaar zijn. Hoe vaker er gereden wordt, hoe meer auto’s
we plaatsen. Je hebt dus straks een heel wagenpark tot je
beschikking!

3 jaar  gratis  toegang tot de

Je gaat op een prachtige plek wonen en krijgt daarbij
een uniek cadeau aangeboden. In de Cartesius
Mobility Hub staan straks een groot aantal
elektrische auto's van We Drive Solar waar je vanaf de
oplevering van de woningen gratis in kan rijden. We
vertellen je graag hoe het werkt. 

Eindeloze mobiliteit: het aanbod

Bij je woning krijg je een gratis kennismakings-
abonnement cadeau. Daarmee kun je voor een periode
van maar liefst 3 jaar gratis in de auto’s rijden! Het
kennismakingsabonnement is elke maand 8 credits en 
€ 10,- rijtegoed voor de kilometers. 

App

Het rijden gaat gemakkelijk. Je
maakt een reservering op je
smartphone. Het openen en
afsluiten van de auto’s gaat via
de app.

Cartesius Mobility Hub



Gratis aanbod, wel even aanmelden

Alle bewoners met een geldig rijbewijs kunnen van het
aanbod gebruik maken. Je meldt je aan door het
aanmeldformulier op de website in te vullen en een kopie
van je rijbewijs te uploaden:

wedrivesolar.nl/cartesius

Vragen?

Heb je nu al vragen, stel ze gerust: 
info@wedrivesolar.nl of bel 030-2671517.
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Extra rijden is heel voordelig

Meer rijden mag natuurlijk ook. Per uur betaal je maximaal
€ 5,-. Per gereden kilometer betaal je slechts € 0,25 (ZOE,
Kona) of € 0,30 (Tesla, IONIQ5). Je betaalt vooraf met
Prepaid. Je hebt een minimaal saldo van €10 nodig.

Speciaal projectabonnement: Solar Start

Als je vaker gebruik wilt maken van de auto’s, dan kun je al
een Solar Start abonnement afsluiten vanaf € 49,- per
maand.
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