
Bijna 30% meer nieuwe auto’s aangemeld;huurder en verhuurder
komen dichter bij elkaar

Recordaantal eigenaren deelt auto ineerste
maanden van 2016
Utrecht, 16 maart 2016 – Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van

autodelen. Al sinds haaroprichting ziet SnappCar, het grootste online platform

waar je als particulierje auto kunt delen met anderen, de populariteit van

peer2peer autodelengroeien. Naast de aanhoudende groei van het aantal

gebruikers (bijna 60 % meeraanmeldingen in januari en februari ten opzichte van

dezelfde maanden in 2015)laat het begin van 2016 ook een recordgroei aan

eigenaren zien die hun autovoor het eerst bij het platform van SnappCar

aanmelden. In januari en februaristeeg het aantal aanmeldingen van nieuwe

auto’s met 28,1 procent ten opzichtevan 2015. Volgens SnappCar toont deze

toename dat peer2peer autodelen steedsmeer gewoon wordt en zorgt het er voor

dat beter tegemoet wordt gekomen aan debehoeften van het toenemende aantal

huurders. 

“Autodelen slaat aan, dat zien we al jarenaan het toenemende aantal huurders dat ons platform

telt”, aldus medeoprichtervan SnappCar, Victor van Tol. “De explosieve groei aan nieuwe

verhuurders is echter nieuwen minstens zo belangrijk. Huurders en verhuurders komen zo

dichter bij elkaaren het zorgt ervoor dat we steeds dichter bij ons doel komen: een SnappCar op

elke straathoek in Nederland. Dit wordt nog eens versterkt doordat met name de regio’sbuiten

de Randstad een indrukwekkende groei in het aantal transacties latenzien.”

 

Vertrouwen



OVER SNAPPCAR

SnappCar is the peer-to-peer carsharing community in The Netherlands, Denmark and Sweden. We aim to
decrease the total number of cars in Europe. SnappCar is a social, sustainable and cheaper solution for

Het groeiende aantal aanmeldingen van nieuweverhuurders laat bovendien zien dat autodelen

steedsmeer gemeengoed wordt en dat ook verhuurders steeds meer vertrouwen krijgen inhet

proces en de werkwijze van SnappCar. Van Tol: “Dat dit wat langer duurt isniet gek. Een auto is

een kostbaar bezit en het heeft meer voeten in de aardeom je auto te verhuren dan er een te

huren. De enorme groei die we nu zien,bevestigt dan ook echt het potentieel van peer2peer

autodelen en bewijstbovendien dat we ons op een keerpunt bevinden. Steeds meer mensen zien

devoordelen van de sharing economy. Wij verwachten dan ook dat deze groeiaanhoudt en dat

peer2peer autodelen de komende jaren nog voor veel meerhuurders en verhuurders een

vanzelfsprekende optie wordt.”

 

Boost

Om het in hen gestelde vertrouwde tevieren en verhuurders en huurders nog dichter bij elkaar te

brengen, heeftSnappCar voor de maand maart een speciale actie in het leven geroepen. Huurders

die als eerste een nieuw ingeschreven auto huren, ontvangen de huurkosten voorde eerste dag

terug van Snappcar en - zoals gebruikelijk - zijn ook deverzekeringskosten gedekt. Enige

voorwaarde is dat de huurder de verhuurdernaderhand reviewt op het platform van SnappCar

en zijn ervaringen deelt viasocial media. Van Tol: “Op deze wijze willen onze nieuwe verhuurders

een extraboost geven en onze groeiende groep huurders bedanken voor hun enthousiasme.” 

 

Over SnappCar

SnappCar, opgericht in 2011 door Victorvan Tol en Pascal Ontijd, is de grootste Nederlandse en

tweede Europese onlinecommunity waar particulieren makkelijk en uitstekend verzekerd hun

auto metelkaar kunnen delen. Als social enterprise wil SnappCar een positief verschilmaken op

ecologisch, economisch en sociaal niveau. Samen zorgen de ruim 150.000leden van de SnappCar

community in Denemarken, Duitsland, Nederland en Zwedenvoor een sterker sociaal netwerk in

wijken en gemeenten, meer ruimte, minderCO2 uitstoot en besparing op kosten.

www.SnappCar.nl



transportation, reducing CO2 emissions significantly. And this is urgently needed. Come and fight climate change
with us. We need you!
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