
 

Van: …………. 

Verzonden: vrijdag 23 april 2021 12:44 
Aan: Noordoostpolder; info@netwerkenergieneutraal.nl; secretariaat@energiepioniers-nop.nl 

CC: han-paul@mobiteam.nl; Griffie Noordoostpolder 

Onderwerp: Vertrek Mobi-auto's uit Emmeloord 

 

Geacht gemeentebestuur, Netwerk Energieneutraal en Energiepioniers, 
 
Deelauto's, een mooi initiatief. Wij lezen uw persbericht, doen onze auto van de hand en sluiten 
ons aan; duurzaam! 
Om vervolgens na nog geen half jaar onderstaand mailtje te krijgen. Over tien dagen zitten we 
zonder auto. 
Daar zijn we lekker mee... 
 
vriendelijke groet, 
………… 
 
P.S., 
Cc gestuurd naar o.a. de gemeenteraad. 
 

 
 

---------- Forwarded message --------- 

Van: Han-Paul van Westing <han-paul@mobiteam.nl> 

Date: do 22 apr. 2021 om 14:32 

Subject: Vertrek Mobi-auto's Emmeloord per 1 mei. 

To: ………… 

 

Beste ………………..  

 

Mijn naam is Han-Paul en ik heb vervelend nieuws. U bent een regelmatig gebruiker van de 

deelauto in Emmeloord, maar per 1 mei zal die auto verdwijnen. Onze autoleverancier 

MijnDomein heeft de tarieven van de deelauto's dermate verhoogd, dat we naar een andere 

leverancier overstappen; JustLease.  

 

Het project in Emmeloord is opgezet in samenwerking met de gemeente en Energiecooperatie De 

Energiepioniers. In overleg met hen is besloten de vervangende auto's niet eerder te plaatsen dan 

1 juli (bij gemeentehuis) en 1 september (markt). Dat betekent voor u dat er een periode van 2 

maanden geen auto beschikbaar is. Dat vinden we heel vervelend. Excuses voor dit ongemak. 

 

We willen u vragen uw abonnement voor 1 mei via de app te stoppen. Zodat de betaling ook 

stopt.  
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Mocht u komende maanden toch een auto nodig hebben, dan is een tijdelijke private lease-

constructie misschien mogelijk. Indien u daar belangstelling voor heeft dan kan ik dat met 

JustLease bespreken.  

 

We hopen dat we u als klant te mogen behouden en snel weer duurzame kilometers te kunnen 

laten rijden! 

 

 

Vriendelijke groet,  
 

Han-Paul van Westing  

 

M; han-paul@mobiteam.nl 

T; 06 - 113 06 101 

W; www.mobinederland.nl 
 

Samen realiseren we deelmobiliteit! 
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