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Autodeelbedrijven MyWheels en Amber gaan
samen verder. Deelmobiliteit wordt makkelijker
en vanzelfsprekender.
30 juni 2022, Amsterdam –  MyWheels en Amber bundelen de krachten en gaan de komende

jaren de zakelijke en particuliere markt van deelmobiliteit bepalen. Met als doel de impact van

mobiliteit op klimaat en stad drastisch te beperken. Beide bedrijven maakten de afgelopen jaren

een exponentiële groei door. ‘Tech-driven’ Amber met haar vernieuwende concept van

ritgarantie en datagedreven technologie en marktleider MyWheels met haar landelijke netwerk

van deelauto’s.

Auto’s staan 96% van de tijd stil.

Technologie en schaal gaan ervoor zorgen dat mensen altijd en overal direct kunnen beschikken

over een deelauto. Je kunt makkelijk instappen, je betaalt alleen voor gebruik en draagt bij aan

een leefbare woonomgeving. 'Delen wordt het betere hebben', is de overtuiging van de nieuwe

combinatie. Daarbij zijn ontwikkelingen als autonoom rijden, AI en de energietransitie

belangrijke katalysatoren.

CEO Karina Tiekstra: autodelen wordt mainstream.

 “Samen met Amber vormen we het mobiliteitssysteem van de toekomst”, zegt CEO Karina

Tiekstra van MyWheels. “Door samen te gaan kunnen we de transitie van autobezit naar -

gebruik versnellen en daarmee onze impact vergroten. We realiseren een beter aanbod voor

onze klanten door de sterke punten van beide organisaties te bundelen. Deelmobiliteit wordt zo

voor iedereen laagdrempelig toegankelijk. Het wordt mainstream."

Amber founder Hans de Penning: software doorontwikkelen.
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OVER THE SHARING GROUP

Over TSG

TSG opereert binnen verschillende markten met een focus op tech, energy en mobility. Begonnen vanuit
Nederland breidt de organisatie gestaag uit naar de rest van Europa. Altijd en overal vanuit hetzelfde
vertrekpunt: meer social impact, minder impact op het milieu. TSG doet dat vanuit verschillende creatieve hubs
door heel Nederland, van Rotterdam en Lelystad tot Amsterdam. Check website

“Met MyWheels vormen we het mobiliteitssysteem van de toekomst”, zegt ook Amber founder

Hans de Penning. “We gaan o.a. onze software verder verfijnen en doorontwikkelen; onze

vraaggestuurde deelmobiliteit wordt onontkoombaar.”

Aandeelhouder The Sharing Group 

De combinatie is een logische stap voor investeerder en aandeelhouder The Sharing Group

(TSG), die de kracht van delen wil benutten om meer maatschappelijke impact en minder

klimaat-impact te maken. 

Met ook investeerders als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Pala Group B.V. heeft

de nieuwe combinatie een stevig fundament.

Over MyWheels
MyWheels is met 240.000 gebruikers marktleider in Nederland op het gebied van deelauto-

mobiliteit. Het heeft het grootste aanbod (elektrische) deelauto’s in Nederland en gaat dat

onder meer uitbreiden met 5.000 Lightyear Solars. MyWheels versterkt groei door een

community driven-aanpak. 

Over Amber
Amber is de data driven technology-expert op het gebied van deelmobiliteit. Amber ontwikkelt

software die vraaggestuurde 100% elektrische deelmobiliteit garandeert en is grotendeels actief

in de B2B-markt, met klanten als ABN Amro, Essent, Philips en Randstad. Amber ontzorgt haar

klanten met een zéér hoog serviceniveau, waaronder Valet Service.
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