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SWHEELS2GO BRENGT ELEKTRISCHE DEELSTEP NAAR NEDERLAND
De Nederlandse overheid stelt dat in 2050 de economie volledig circulair moet zijn. In een circulaire
economie – een economie waarin producten worden hergebruikt - wordt bewust geconsumeerd
met als doel de stad leeTaarder te maken. In het proces richUng een volledige circulaire economie
is een grote rol weggelegd voor het collecUef consumeren van producten en diensten. In de
deeleconomie staat het gebruik van producten en diensten op de eerste plek en wordt er minder
waarde gehecht aan het beziWen van dingen. Het bezit van producten en diensten wordt de
verantwoordelijkheid van ondernemers. KwalitaUef (verbeterde) goede producten die langer
meegaan en een reducUe in het materiaal-en grondstoﬀen gebruik zijn enkele voordelige
uitkomsten die een stad ecologisch aantrekkelijker maken als gevolg van de verschuiving van bezit
van de consument naar de producent. Bovendien kunnen consumenten ook ﬁnancieel baat hebben
van een economie waarin collecUef wordt geconsumeerd aangezien er alleen voor een product
wordt betaald wanneer de consument er gebruik van maakt. (1)
Bewust consumeren lijkt steeds vaker een hogere prioriteit te hebben bij gebruikers van producten.
Voornamelijk op het gebied van vervoer is het collecUef consumeren van de auto, scooter en ﬁets
populariteit aan het vergaren. Waar er voor de deelﬁets een duidelijk stabiele prognose is
weggelegd in de (nabije) toekomst zijn de vooruitzichten voor het collecUef gebruik van de auto en
scooter, voornamelijk in de binnenstad, minder gunsUg. Met de komst van milieuzone ’s (2) worden
auto’s en bromﬁetsen al geweerd uit bepaalde gebieden in de stad en onlangs besloot de gemeente
Amsterdam de scooter van het ﬁetspad naar de weg te verbannen(3). Bovendien ziet een overgroot
deel van de bewoners van grote steden (72%) vervuilende auto’s verdwijnen uit de binnenstad
(bron).(4)
WeFutureCompay(5) – een E-Mobility onderneming die zich richt op Urban-City SoluUons – heef als
doel om acUef een posiUeve bijdrage te leveren aan het milieu door duurzame producten op de
markt te brengen die voor eenieder toegankelijk, betaalbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Daarom is
WeFutureCompany van mening dat het hoogUjd is om het concept van een geheel elektrisch
aangedreven step-sharing plagorm te introduceren in Nederland: SwheelS2Go. De deelstep van
WeFutureCompany hoopt het gebruik van vervoersmiddelen in de binnenstad een gunsUg gezicht
te geven.

1.h$ps://insights.abnamro.nl/2018/06/city-as-a-service-1-op-de-3-nederlanders-staat-open-voor-bezitloos-leven/
2.h$ps://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/
3.h$ps://www.amsterdam.nl/scooter/
4.h$ps://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2018/03/72-procent-wil-vervuilende-auto-uit-de-stad
5.h$ps://www.wefuturecompany.com

HOE WERKT SWHEELS2GO?
Via de SwheelS2Go app kan de gebruiker de live locaUe van de dichtstbijzijnde SwheelS2Go
vinden en vervolgens reserveren. De SwheelS2Go is voorzien van een scancode waarmee de
gebruiker de SwheelS2Go ontgrendelt. De SwheelS2Go is vervolgens klaar voor gebruik.
Ready. Set. Go. Scheuren maar!
Wanneer de gebruiker op de gewenste bestemming is aangekomen dient de gebruiker via de
applicaUe de rit te beëindigen en de SwheelS2Go op een daarvoor bestemde plek te
parkeren.
Simpel2Go. Sustainable2Go. SwheelS2Go.
WeFutureCompany hoopt met de introducUe van de SwheelS2Go de Nederlandse overheid te
steunen in de weg naar een volledig circulaire economie door aantrekkelijk duurzaam
deelvervoer de markt op te brengen.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met:
SwheelS2Go a brand of WeFutureCompany B.V.
t.a.v.
+31 (0)20 210 10 16
contact@swheels2go.com
Of kijk op: www.swheels2go.com

