
Investeer in duurzame mobiliteit
Welkom bij Partago! 
We zijn een burgercoöperatie. Partago heeft als doel het helpen bouwen aan een duurzame 
samenleving door het aanbieden van duurzame mobiliteitsdiensten aan burgers, organisaties, 
bedrijven en overheden. Daarmee wil Partago een positieve maatschappelijke impact generen in de 
richting van de transitie naar duurzaamheid. Jij kan ertoe bijdragen. Koop een nieuwe elektrische auto
via Partago en deel hem in je buurt. Zo zorgen we er samen voor dat elektrisch rijden bereikbaar is 
voor iedereen. 
Door het delen van elektrische wagens creëren we meer ruimte, meer rust, meer propere lucht. Onze 
leden krijgen toegang tot elektrische auto's via onze smartphone app. Partago beheert de elektrische 
wagens. Partago zorgt voor onderhoud, verzekering, batterijhuur, laadpassen, laadpalen, zodat 
elektrische auto’s voor iedereen bereikbaar wordt. Alle leden zijn coöperanten van Partago. Zij zijn dus 
allen mede-eigenaar van Partago. Onze coöperatieve principes staan voor inspraak en transparantie in
de werking van Partago. 

Investeer in een elektrische deelauto met Partago
Coöperanten van Partago kunnen een elektrische auto aankopen en delen met de leden van Partago. 
Dit werkt zo. Je koopt een elektrische auto en je verhuurt hem aan Partago. Je ontvangt maandelijks 
een vaste vergoeding voor jouw auto. Partago zorgt voor alle diensten rond de deelauto.Jij wordt ook 
gebruiker van Partago, zoals alle andere gebruikers, tegen de tarieven van Partago. 
Eind 2019 zijn er twee modellen in de aanbieding: Renault Zoé met 40 kWh batterij en de nieuwe 
Renault Zoé met 50 kWh batterij.

Renault Zoé met 40 kWh batterij, ZONDER inlevering van 
jouw oude auto
Auto aankoop – Renault Zoé Limited#2 R110 40 kWh 22.520,66 €
BTW 4.729,34 €
Dossierkost Renault en uitrusting 180,82 €
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Nummerplaat 30,00 €
1, Vlaamse elektrisch rijden premie (tot 31/12/2019) -4.000,00 €
2, Partago aankoopkorting -4.700,00 €
Uiteindelijke investeringskost* (= -31% op catalogusprijs) 18.760,82 €
Vermoedelijke levertermijn op 07/11/2019: drie weken.
Renault Zoé met 40 kWh batterij, MET inlevering van jouw 
oude auto
Auto aankoop – Renault Zoé Limited#2 R110 40 kWh 22.520,66 €
BTW 4.729,34 €
Dossierkost Renault en uitrusting 180,82 €
Nummerplaat 30,00 €
1, Vlaamse elektrisch rijden premie (tot 31/12/2019) -4.000,00 €
2, Partago aankoopkorting -6.450,00 €
Uiteindelijke investeringskost* (= -38% op catalogusprijs) 17.010,82 €
Vermoedelijke levertermijn op 07/11/2019: drie weken.
Renault Zoé met 50 kWh batterij, ZONDER inlevering van 
jouw oude auto
Auto aankoop – Renault Zoé Intens R135 50kWh batterij 22.479,34 €
BTW 4.720,66 €
Dossierkost Renault 180,82 €
Nummerplaat 30,00 €
1, Vlaamse elektrisch rijden premie  (tot 31/12/2019) -4.000,00 €
2, Partago aankoopkorting -1.500,00 €
Uiteindelijke investeringskost* (= -20% op catalogusprijs) 21.910,82 €
Vermoedelijke levertermijn op 07/11/2019: februari 2020.
Renault Zoé met 50 kWh batterij, MET inlevering van jouw 
oude auto
Auto aankoop – Renault Zoé Intens R135 50kWh batterij 22.479,34 €
BTW 4.720,66 €
Dossierkost Renault 180,82 €
Nummerplaat 30,00 €
1, Vlaamse elektrisch rijden premie  (tot 31/12/2019) -4.000,00 €
2, Partago aankoopkorting -2.250,00 €
Uiteindelijke investeringskost* (= -22% op catalogusprijs) 21.160,82 €
Vermoedelijke levertermijn op 07/11/2019: februari 2020.
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In detail
• Je koopt, als Vlaanderense burger , een 100% elektrische witte Renault Zoé. Je kan kiezen 

tussen de vorige versie met een batterij van 40kWh (versie Limited#2) en het nieuwe model 
(versie Intens) met batterij van 50 kWh. Zie bovenstaande tabel.

• Je koopt minstens 4 deelbewijzen (1.000 euro) in Partago voor de duur van de samenwerking. 
Zo ben je coöperant. 

• Via Partago ontvang je een groepskorting  op de factuur van je aankoop.
• Je vraagt de Vlaamse premie voor aankoop van elektrische auto aan twv. 4.000 euro.

*De prijzen zijn met de grootste zorgvuldigheid opgesteld door Partago, maar kunnen fluctueren bij 
aankoop bij Renault.
Samenwerking met Partago
Partago rust de auto uit om te delen. Partago draagt de gebruikskosten van de elektrisch auto:

• Partago betaalt de batterijhuur van de auto
• Partago zorgt voor en betaalt de autodeelverzekering (~€92 / maand) en de verzekering voor 

de batterij (~€14/maand). 
• Schadegevallen en reparaties, daar zorgt Partago voor. Bij een totaalverlies zorgt onze 

verzekering voor het volledig terugbetalen van je factuurbedrag voor de eerste 2 jaar. Daarna is 
er een waardevermindering van 1% per maand.

• Partago onderhoudt jouw auto. Regelmatig doen we een checkup in de garage, en gaan we 
naar de carwash. Ook de keuring verzorgen we.

• Partago voorziet laadpassen, waarmee je je auto aan publieke laadpalen kan opladen. Deze 
laadpassen zijn inbegrepen in het gebruik van de auto.

• Partago belettert de auto met haar kleuren.
• Partago vraagt de autodeelparkeervergunning aan, waarmee je in heel Vlaanderen gratis kunt 

straatparkeren.
• Partago ijvert voor publieke laadpalen in jouw straat bij Stad Vlaanderen. Indien nodig, 

onderzoeken we de mogelijkheid om in een laadpunt te investeren met Partago.
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We vergoeden je voor het gebruik van jouw auto aan €245 euro per maand. 
Onze samenwerking loopt voor 5 jaar. Jij blijft eigenaar van de auto. Je blijft ook coöperant van 
Partago. En je blijft inwoner van Vlaanderen (voorwaarde premie van Stad Vlaanderen). Na 5 jaar kan je
terug over de auto beschikken indien je wenst. Maar we kunnen ook besluiten na 5 jaar de auto verder 
te delen. Op dat moment bespreken we dus samen de mogelijkheden.

Gebruik van jouw deelauto
Partago beslist waar de auto komt. Hierbij streven we naar optimaal gebruik van de auto.  We starten 
met de auto te plaatsen in jouw buurt als je dit wenst. Jij wordt gebruiker zoals alle andere gebruikers 
van Partago, tegen de tarieven van Partago. Je boekt en opent jouw auto met de Partago app. Alle 
gebruikers van Partago krijgen toegang tot jouw auto. Na enkele maanden evalueert Partago de zones 
waar de auto’s actief zijn.

Bespreking in de coöperatie
Regelmatig heb je de mogelijkheid om de werking van de coöperatie te bespreken. Twee keer per jaar 
houden we een groter evenement, waarop we diepgaander de zaken bespreken. Ieders stem wordt 
gehoord. 

Fiscaal: roerende inkomsten 
De inkomsten van de vergoedingen van Partago zijn vrij van BTW. De kosten worden wel belast als 
roerende inkomst aan 30%. Je mag eerst wel van 15% van het bedrag  aftrekken als forfaitaire kosten, 
voor de belasting wordt berekend. Voor 245 euro komt dit op ongeveer 801,43 € per jaar, afhankelijk 
van de gemeentelijke belasting. We begeleiden je met je belastingsaangifte.

Belastingen
Omdat je eigenaar bent, betaal jij belasting op inverkeersstelling (BIV) en verkeersbelasting. Maar hier 
ook goed nieuws: beide belastingen zijn nul euro.

Verzekering
Partago betaalt de autodeelverzekering. We hebben naast de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid, 
een omniumverzekering met een vrijstelling van €500, pechverhelping, bestuurdersverzekering en 
rechtsbijstand. In geval van totaalverlies, ontvang je de eerste 30 maanden het factuurbedrag met BTW
(zonder korting, die wordt niet meeverzekerd) terug. Na deze 30 maand vermindert het teruggegeven 
bedrag met 1% per begonnen maand. Herstellingen gebeuren door Partago op kosten van zijn 
verzekering, hierbij onze algemene voorwaarden voor gebruikers volgend, natuurlijk.
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Laadpaal
Heb je een parkeerplaats aan jouw huis, waar 24/7 een deelauto mag staan, dan kan de coöperatie 
daar een laadpunt plaatsen. Je koopt hiervoor 8 deelbewijzen van Partago. Je zorgt ervoor dat alles 
voorzien is voor het laadpunt (kabel gelegd vanaf jouw elektriciteitskast naar de standplaats). Partago 
vergoedt halfjaarlijks de afgenomen stroom aan het tarief van Ecopower voor jouw stroomgebied, in 
Vlaanderen is dit 0,27 €/kWh.

Conclusie
Dankzij jouw investering groeit Partago! Als coöperatie willen we jou en iedereen laten genieten van de
voordelen van elektrisch autodelen. Rij je zelf regelmatig, maar niet overdreven veel (< 15.000 km / 
jaar), dan haal je het meest uit onze samenwerking. Een perfecte manier om jouw kosten te delen met 
anderen. De investering is een laag risico, want jij blijft altijd eigenaar van de auto. Plus, je hebt geen 
zorgen voor onderhoud, en je rijdt elektrisch en je helpt Vlaanderen mee gezonder te maken! Welkom 
bij Partago!

Financiële samenvatting

Renault Zoé met 40 kWh batterij, ZONDER inlevering van 
jouw oude auto

18.760,82 € AANKOOP MET KORTINGEN EN PREMIES (a)
10.692,85 € VERGOEDING VERHUUR PARTAGO MIN KOSTEN (b)

8.067,97 € AANKOOP MIN VERGOEDING (a-b)
9.000,00 € RESTWAARDE GESCHAT

932,03 € WINST
5% Winst procentueel van aankoop na 5 jaar

Renault Zoé met 40 kWh batterij, MET inlevering van jouw 
oude auto

17.010,82 € AANKOOP MET KORTINGEN EN PREMIES (a)
10.692,85 € VERGOEDING VERHUUR PARTAGO MIN KOSTEN (b)

6.317,97 € AANKOOP MIN VERGOEDING (a-b)
9.000,00 € RESTWAARDE GESCHAT
2.682,03 € WINST

15% Winst procentueel van aankoop na 5 jaar
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Renault Zoé met 50 kWh batterij, ZONDER inlevering van 
jouw oude auto

21.910,82 € AANKOOP MET KORTINGEN EN PREMIES (a)
10.700,35 € VERGOEDING VERHUUR PARTAGO MIN KOSTEN (b)
11.210,47 € AANKOOP MIN VERGOEDING (a-b)

Renault Zoé met 50 kWh batterij, MET inlevering van jouw 
oude auto

21.160,82 € AANKOOP MET KORTINGEN EN PREMIES (a)
10.700,35 € VERGOEDING VERHUUR PARTAGO MIN KOSTEN (b)
10.460,47 € AANKOOP MIN VERGOEDING (a-b)

Stappenplan voor de te nemen acties
Wat te doen? Waar?
1. Ondertekening contract Partago Op een ondertekenmoment van 

Partago of via email door te 
sturen naar info@partago.be

2. Aankoop 4 deelbewijzen Partago https://www.partago.be/
investeer-mee#aandelen 

3. Afspraak Renault garage naar keuze –  ondertekening bestelbon Met vermelding “Partago”. Neem 
je deelbewijzen certificaat van 
Partago mee!

4. De auto wordt geleverd en beschikbaar gesteld via de app

Overzicht in tijd van de betalingen en premies
Actie Bedrag Datum transactie
Aankopen deelbewijzen Partago – € 1.000 Bij ondertekening contract 

www.partago.be/investeer-mee
• Plaatsen bestelling Renault Zoé € 0 Binnen 14 dagen na ondertekening 

Betaling factuur bij levering Renault Zoé met 
korting verrekend

– factuurbedrag Ontvangst ongeveer 3 maand na 
aanvraag premie

Vlaamse premie +4.000 Ontvangst ongeveer 3 maand na 
aanvraag

Contact
• Joachim Jacob, gedelegeerd bestuurder Partago cvba
• joachim@partago.be  
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• +32 486 06 09 38
• Of laat een bericht achter op onze website www.partago.be  
• Zie op https://www.partago.be/investeer-mee voor de andere mogelijkheden om in Partago te 

investeren.

 05/11/19 p. 7 van 7
Vlasgaardstraat 52, 9000 Vlaanderen – https://partago.coop – BE0606.986.111 – BE49 8939 4403 3771 (VDSPBE91)

https://partago.coop/
https://www.partago.be/investeer-mee
http://www.partago.be/

	Welkom bij Partago!
	Investeer in een elektrische deelauto met Partago
	Renault Zoé met 40 kWh batterij, ZONDER inlevering van jouw oude auto
	Renault Zoé met 40 kWh batterij, MET inlevering van jouw oude auto
	Renault Zoé met 50 kWh batterij, ZONDER inlevering van jouw oude auto
	Renault Zoé met 50 kWh batterij, MET inlevering van jouw oude auto

	In detail
	Samenwerking met Partago
	Gebruik van jouw deelauto
	Bespreking in de coöperatie
	Fiscaal: roerende inkomsten
	Belastingen
	Verzekering
	Laadpaal

	Conclusie
	Financiële samenvatting
	Renault Zoé met 40 kWh batterij, ZONDER inlevering van jouw oude auto
	Renault Zoé met 40 kWh batterij, MET inlevering van jouw oude auto
	Renault Zoé met 50 kWh batterij, ZONDER inlevering van jouw oude auto
	Renault Zoé met 50 kWh batterij, MET inlevering van jouw oude auto

	Stappenplan voor de te nemen acties
	Overzicht in tijd van de betalingen en premies
	Contact

