
Waaronder:

van de reserveringen zijn van 
1 of 2 vaste auto's bij de klant
in de buurt. 

86%
van de reserveringen worden 
door de klanten op dezelfde 
auto gemaakt. 

56%

Meer ruimte op straat

51 x

112
Beschikbaar in:

Aanwezigheid
Greenwheels 
in steden 

1.950 publieke
750 exclusieve 

400 publieke
350 exclusieve

NL DEAantal auto’s

2700 750

155 steden

24 steden NS stations

NS & Greenwheels 
al 20 jaar partner

5x zoveel bedrijven 
zijn Greenwheels 
gaan gebruiken

Groei tussen 2015 - nu

=

CO2

minder co2 per klant
per jaar

345 kghet aantal kilometer dat een 
gemiddelde Greenwheels 
gebruiker minder dan normale 
bestuuders rijdt per jaar

Gemiddelde Greenwheels
gebruiker rijdt bewuster:

1.947 km =

Klanten komen uit
6x zoveel steden

18-25Leeftijd: 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

x 1.950 publieke greenwheels auto’s in Nederland is

21.450
auto's minder in Nederlandse steden

1 op de 10 klanten is 10+ jaar lid

Station based: van ver vooraf tot 1 minuut van tevoren te reserveren. 
De zekerheid van een eigen auto die er ALTIJD voor je is.

De meeste klanten (55%) 
zijn jonger dan 45 jaar en de 
grootste groep (29%) zit in de 
leeftijdsgroep van 26 tot 35 jaar.

Gemiddelde
leeftijd: 42 jaar

Greenwheels gebruikers

257.400m2
ruimte bespaard

Greenwheels rijders hebben daarmee al:

Deelautoaanbieder Greenwheels is 25 jaar geleden gestart met de ambitie om steden leefbaarder 
te maken. Met het plaatsen van een deelauto ontstaat er meer ruimte voor leukere, alternatieve 
doeleinden én wordt de lucht schoner. Er is nog veel potentie, de mobiliteitstransitie is in volle 
gang. We kijken uit naar het maken van nog meer impact. Door een auto voor iedereen, altijd 

dichtbij én gemakkelijk in gebruik te zijn. 

Alles zo geregeld met de Greenwheels app
Zoeken. Reserveren. Openen.

gebruikers
 gebruiken één auto.

Sinds ze Greenwheels 
gebruiken, deden ze samen 8 auto's 

weg en schaften 3 auto's niet aan24
auto’s minder

op straat

11
=

4%

29%

25%

22%

14%

5%

Maakt al 25 jaar impact


