
Naam                                                                                   Rijbewijs       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Geboortedatum                                                                Afgegeven op                                          Geldig t/m

Mobiele telefoon                                                              Email

Naam 2                                                                                Rijbewijs       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Geboortedatum                                                                Afgegeven op                                          Geldig t/m

Mobiele telefoon 2                                                           Email

Adres

Postcode                                                                             Plaats

IBAN (voor incasso)         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Ten name van

Kopie rijbewijs per bestuurder beide zijden toegevoegd?                     ja | nee    

Gewenste ingangsdatum                               

 
We Drive Solar NL BV KvK 67717403 | Formulier naar: info@wedrivesolar.nl | post: J.P. Coenstraat 5, 3531 EK Utrecht

Levering, borg, factuur en betaling  
De vaste abonnementskosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. Voor de kilometers is er een periodieke afrekening. Bij de 
eerste factuur wordt er een borg ter hoogte van het maandbedrag in rekening gebracht. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  

Ondergetekende verklaart door ondertekening: 

1. Bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van We Drive Solar NL BV. Deze zijn te downloaden via www.wedrivesolar.nl/

documenten of op te vragen via 030 – 267 15 17 of info@wedrivesolar.nl. 
2. We Drive Solar NL BV tot wederopzegging te machtigen om per maand het abonnementsgeld en/of achteraf de 

kilometervergoeding automatisch af te schrijven van bovenstaande bank- of girorekening. De incasso start na de feitelijke 
ingang van het abonnement. Indien u het niet eens bent met de incasso, dan kunt u deze binnen 56 dagen terug laten boeken.

Datum Handtekening 1                             

Handtekening 2

Onbeperkt rijden: bedenk hoeveel dagen per maand je de auto gemiddeld 

wilt gebruiken. Die dagen mag je opdelen in kleinere stukjes waarin je 

overdag kan rijden, in de avond of 's nachts of juist meerdere dagen achter 
elkaar. Dat geeft maximale vrijheid. Fair use van je credits per kwartaal.

abonnement maandbedrag dagen/maand

Solar € 89,00 4     ( 96 credits)

Solar Gold € 129,00 6    (144 credits)

Solar Max € 169,00 8    (192 credits)

We Drive Solar pakket 
Rijden + opladen in Tesla Model 3 voor slechts  
€ 0,26 per km, in Renault ZOE € 0,18 per km. 

5-persoonsauto, airco, navigatie, bluetooth, 
parkeersensoren, onderhoud. 

WA + Casco verzekering (eigen risico € 350). 
App voor reserveren en openen.  

Bijdrage vergunningen € 2,50 per maand 

Inclusief laden en parkeren op vaste locatie.  
24/7 support, pechhulp. 

V: per 1-4-'20
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