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Iris Elektrick
autodeelplatform Irisbuurt

beste buurtbewoner,
wij zoeken autorijders die mee willen doen aan  
ons initiatief voor autodelen in de Irisbuurt.  
Maak het mooier voor jezelf en  
meteen ook voor onze buurt. 

De voordelen van autodelen zijn simpel en helder:

 » autorijden zonder eigen auto, of
 » een tweede auto rijden zonder er een te kopen
 » zuiniger rijden
 » betaalbaar elektrisch rijden
 » altijd weten waar de auto staat
 » een heldere keuze per rit voor fiets, auto of OV
 » een lagere parkeerdruk in de buurt
 » een schoner milieu voor iedereen

doe mee!
wil je ervaringen uit de eerste hand van de huidige autodelers in de 
buurt of heb je andere vragen: kom naar de informatieavond in  
de Blokhut op donderdag 14 november, 20:00 uur. 
Vind je het een mooi idee? Neem een proefperiode, meld je aan.

vind het op   www.iris-elektrick.nl

probeer autodelen zelf 

meld je aan voor een proefperiode 

vragen? informatieavond! 

14 november, de Blokhut, 20:00 uur
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Iris Elektrick
autodeelplatform Irisbuurt

dear neighborhood resident,
we are looking for car drivers who want to participate  
in our initiative for car sharing in the Irisbuurt. 
Make it more beautiful for yourself  
and also for our neighborhood. 

The advantages of car sharing are simple and clear:

 » driving a car without owning one
 » drive a second car without buying one
 » driving more economically
 » affordable electric driving
 » always know where the car is
 » a clear choice per ride for bicycle, car or public transport
 » lower parking pressure in the area
 » a cleaner environment for everyone

participate!
do you want first-hand experiences from car sharers in the neighbourhood 
or do you have other questions: come to the information meeting at  
the Blokhut (A. v. Cortenbachstraat 92) on Thursday November 14, 8 p.m.  
Do you like the idea? Take a trial period, sign up.

find it on  iris-elektrick.nl

take a car sharing trial 

sign up for a trial period

full of questions? 

information meeting! 

on November 14, at the Blokhut, 8 p.m.
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