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De toekomst van Car Sharing is nu!
Bij BMW Den Haag neemt Nic Verheijden, Manager Corporate & Special Sales, ons mee in
zijn verhaal over de innovatieve positie als premium merk in Car Sharing voor bedrijven,
gemeenten en binnen de vastgoedmarkt. Natuurlijk komt hiermee ook het nieuwe rijden
met de BMW i3, de elektrische auto die ontwikkeld is door autofabrikant BMW, aan bod.
In de prestigieuze showroom van dealerbedrijf
BMW Den Haag, dat onderdeel is van het
wereldwijde concern de BMW Group, worden
de verschillende modellen van dit premium
merk gepresenteerd. Opvallend is de nieuwe
generatie van de BMW i3 en de sportieve BMW
i3s. Deze modellen zijn 100% elektrisch maar
ook geavanceerder, sterker en sneller dan ooit.
Na drie uur thuisladen hebben deze premium
elektrische auto’s een actieradius van 200
kilometer. Dus kom maar op met de toekomst
van elektrisch rijden. Nic Verheijden: “Elektrisch
rijden is volwassen geworden en dat geldt
zeker nu. De BMW i3 bezit alle capaciteiten
om dynamische rijprestaties te leveren. Vijf
jaar geleden is de BMW i3 geïntroduceerd als
een bewuste keuze voor pioniers. Nu is het
een volwaardige optie voor iedereen die vol
vertrouwen en optimisme de toekomst van
autorijden wil omarmen. Veel van de materialen
zijn vervaardigd van hernieuwbare grondstoffen
en de BMW i3 wordt gebouwd met 100%
duurzaam opgewekte energie en de bijtelling
is slechts 4%.” BMW biedt verschillende
laadstations die geschikt zijn voor thuisgebruik
of op kantoor. Er is zelfs de mogelijkheid om
de auto heel snel op te laden en daardoor is
rijden met een volledig opgeladen accu al
binnen dertig minuten mogelijk. Dit vergroot
het comfort van het duurzaam en dynamisch
rijden van een volledig elektrische auto voor een
grotere doelgroep.
‘Van bezit naar gebruik’

De meeste auto’s staan gemiddeld 22 uur per
dag stil. Terwijl parkeren een steeds groter en
kostbaar probleem wordt. Daarnaast kost het
aanschaffen en het bezitten van een auto ook
geld. “BMW loopt voorop in het autodelen
voor verschillende (vastgoed-) ondernemers,
projectontwikkelaars en VvE’s. BMW Den
Haag is innovatief door een eigen Car Sharingpropositie te hebben ontwikkeld, waarbij
de klant een totale ontzorging ervaart. De

BMW Den Haag werkt graag samen met bedrijven en gemeenten
aan het verbeteren van het leefklimaat in de stedelijke gebieden.
BMW Den Haag is in een vroeg stadium al gaan inspelen op
vraagstukken omtrent de integratie van elektrische deelauto’s
binnen een bedrijf of VvE. Zo is BMW Den Haag bijvoorbeeld
nauw betrokken geweest bij deelauto-projecten met de
BMW i3 in de Haagse regio met Bereikbaar Haaglanden en het
Beatrixkwartier. Recent is een luxe appartementencomplex in
Den Haag voorzien van deelauto’s van BMW Den Haag. Benieuwd
geworden naar deze duurzame initiatieven voor uw wagenpark?
www.autodelenbmwdenhaag.nl.

verschuiving van bezit naar alleen het gebruik op het moment
dat je het daadwerkelijk nodig hebt, is een belangrijke stap voor
de toekomst en die zijn we nu aan het maken.” Deze elektrische
BMW i3’s zijn voorzien van speciale hard- en software die
gekoppeld is aan een app waarmee gebruikers van Car Sharing
met hun smartphone de deelauto eenvoudig reserveren, openen
en sluiten. Daarnaast kunnen zaken als cleaning, onderhoud en
publiek laden onderdeel uitmaken van het totaalpakket. Ontdek
alle mogelijkheden op het gebied van innovatie, duurzaamheid en
rijcomfort bij BMW Den Haag.
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