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REGLEMENT – versie 5-1-2017 

Wat voor auto’s biedt Dorpsplatform Appeltern aan? 

a. De eerste dorpsauto is een 100% elektrische Nissan Leaf Accenta. De kleur is wit. 

Elektrische rijden is een andere beleving van ‘gewoon’ auto rijden. Er is geen 

brandstoftank, alleen een accu. Het gaat om een leaseauto van mijndomein.nl. De auto 

kan daardoor licht bestickerd zijn.    

b. Ons advies is om eerst een testrit te doen en u goed te laten informeren over de  

verschillende aspecten van het elektrisch rijden. 

c. De standplaats is bij Maasdijk 5/Spitsestraat bij de laadpaal aldaar. De auto staat 

waarschijnlijk aan de stekker. Voor het ontkoppelen van de stekker heeft u het pasje nodig 

dat in de auto ligt.  

d. Namens Dorpsplatform Appeltern is de beheerder de heer Wim van Leeuwen Maasdijk 5, 

6629 KB Appeltern, mobiel te bereiken via 06 81284381.  

Dorpsplatform Appeltern werkt samen met MyWheels om het deelautovervoer uit te 

bereiden met particuliere deelauto’s of andere elektrische voertuigen. Dit hangt af van de 

vraagontwikkeling.     

Andere bijzonderheden van de auto of elektrisch rijden: 

 Vraag  Antwoord  

1 Handleiding  In de auto is een handleiding voor het rijden in de Nissan 
Leaf.  

1.  Hoever kan de auto?  Het bereik met een volle accu is optimaal 210 km. Het 
werkelijke bereik kan 25% minder zijn door factoren als: 
snelheid, airco aan of uit, weersomstandigheden en andere 
oorzaken die extra energie kosten.  

2.  Hoe gaat het laden?  
Bij snelladen zit de 
kabel vast aan de 
laadpaal er is GEEN 
losse kabel. 

Bij de Nissan Leaf moet u opladen bij laadpalen. Er zijn 
snelle laders (tot 250 km per uur) en semi-snel tot 25 
km/uur (Appeltern) bijladen. Bijvoorbeeld bij een volle accu 
rijdt u 200 km. Dan kost dit ca. 45 minuten om op te laden 
aan een snellader en 8 uur aan een semi-snel lader.   

3 Semi-snel laden 
gebruikt de kabel die 
in de auto ligt.  

De meeste laadpunten zijn semi-snel (ook die in Appeltern).  
U gebruikt daarvoor de kabel die in de auto ligt. U maakt 
deze vast aan de auto en aan de laadpaal. Voordat u kunt 
laden, moet u zich eerst aanmelden met een pasje.               
(mijndomein of Nuon of andere). Als u klaar bent moet u 
zichzelf afmelden met hetzelfde  pasje. 

 Kosten Kosten voor snelladen worden apart aan u doorberekend.  
Bij semi-snelle laders zijn de tarieven inclusief de 
laadkosten. 
De kosten van het laden worden via het pasje berekend.  
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4. Navigatie 
(zie handleiding)  

De auto beschikt over een navigatiesysteem. U kunt daarbij 
ook in het menu de functie vinden van Nissan Connect. 
Daarmee kunt u via de navigatie ook laadpalen vinden.  

5.  Zuinig rijden (ECO)  
(zie handleiding )  

U kunt op meerdere manieren energiezuinig rijden. Heel 
makkelijk is om in de auto de ECO-button ingedrukt te 
houden.  

6 Dashboard 
(zie handleiding)  

Het dashboard bevat veel functies. Zie ook de handleiding. 
Een belangrijke is dat u de rem ingedrukt moet houden bij 
het starten. De startknop drukt u in en dan hoort u een 
muziekje.  
Let op: de handrem is een voetrem   

 
Wat kost het? 
Lid worden van Dorpsauto Appeltern is helemaal gratis, je betaalt alleen als je een auto 
gebruikt. De prijs van een auto is een combinatie van een huur- en kilometerprijs. Een uitleg 
van de tarieven vind je hieronder. 

Tarieven per uur, per dag en per kilometer.  

Onderdeel Prijs  Maximaal  

Tijd   € 5,--  per uur  € 25,-- per etmaal.  

Afstand 100 km vrij   € 0,15 per km.  Pet etmaal 

Eigen risico  € 300,--  WA/ Allrisk  

Laadkosten  Semi Gratis  Semi-snellader  

Laadkosten  Snel  Werkelijke kosten (betaalt 
gebruiker) 

Bij snelladers -Fastned Mister 
Green/anders 

Boekingskosten  Niet van toepassing   

Annuleringskosten  Tot 100 % dagtarief  

Tot   30%  dagtarief  

Indien minder dan 4 uur  

Tussen 24 uur en 4 uur  

Betalen  

U betaalt vooraf door een betaling te doen aan rekeningnummer NL47RABO0301278008 ten name 
van Stichting Dorpsplatform Appeltern o.v.v. Dorpsauto Appeltern 

 

 Wat moet ik doen bij schade? 

De Dorpsauto is een leaseauto van mijndomein.nl. De leasenemer is Bureau Albatros.  
Verzekeringsnemer: Bureau Albatros, Rosalie Lovelingpad 2 4103 VD Culemborg 

 

Bij schades met een tegenpartij: altijd ter plekke de voorkant van het Europees 
Schadeformulier invullen en door de tegenpartij laten tekenen, daarna kan de achterkant 
thuis ingevuld worden. Belangrijk is om de aansprakelijkheidsvraag in te vullen en de 
reden waarom (zie laatste vraag op de achterkant). Het schadeformulier vervolgens mailen 
naar albatrosculemborg@hetnet.nl    

Bij schade belt u de schadeservice Herenvest (023) 5112270. Indien de auto niet meer 
verder kan rijden, bel dan onze supportdienst op of (0800) 023 – 1513. Als de schade al 
aanwezig is voor je instapt, meld de schade dan voordat je de auto gaat gebruiken om te 
voorkomen dat we jou de schade toerekenen. Indien mogelijk, graag een foto sturen naar 
albatrosculemborg@hetnet.nl. 

mailto:albatrosculemborg@hetnet.nl
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Meldt nieuwe schade binnen 24 uur na afloop van je reservering bij 
albatrosculemborg@hetnet.nl. We kunnen dan beoordelen of de schade onder de        
ritverzekering valt. 

Berijdersinstructie Nissan  

Mijndomeinauto.nl  (070) 3606814 of auto@mijndomein.nl  

Schade  
 
Bel onze schadeservice Herenvest  
(023) 5112270 
 
Schadeformulier: vul voor– en 
achterkant in.  
 
Opsturen: binnen 5 werkdagen 
 
Mijndomeinauto.nl SCHADE 
Postbus 2659 
2002 RD Haarlem   
 
Lever je schadeformulier in bij Care. 
Zij repareren niet zonder 
schadeformulier.   
 

Schade met tegenpartij 
 
Bel onze schadeservice Herenvest (023) 
5112270 
 
Schadeformulier: vul voor– en achterkant 
in en doe dit samen met de tegenpartij.  
 
Let op: 

- Vul ook het kruisje bij 
schadeoorzaken in 

- Zijn er getuigen  
- Allebei ondertekenen  
- Allebei één deel van het 

formulier  
 
Opsturen: binnen 5 werkdagen 
 
Mijndomeinauto.nl SCHADE 
Postbus 2659 
2002 RD Haarlem   

Schade repareren  
 
Care: (085) 1118424 
Of www.care-autoschade.nl 
 
Maak een afspraak met een Care 
vestiging bij jou in de regio.  
 
Mijndomeinauto ontvangt de 
factuur. Je eigen risico wordt 
eventueel doorbelast.  
 

Ruitschade  
 
CARGLASS (088) 040 6123 
www.carglass.nl  
 
Sterretje? Geen eigen risico. 
Scheurtje? Eigen risico € 75, --  
 
 

Pech onderweg 
 
De merkassistentie staat elke dag   dagen 
per week) gereed om in geval van pech je 
weer snel op weg te helpen. Waar je ook 
strandt in geheel Europa is onder normale 
omstandigheden na jouw oproep 
professionele hulp ter plekke. 
 
Vanuit Nederland bel: 0800- 02301513 
Vanuit buitenland bel: (+31) 020- 5162026   
 

Diefstal  
 
Bel: (023) 511 2270 
 
Doe aangifte bij de politie.  
 
Schadeformulier & aangifte 
opsturen aan: 
Schadeservice Mijndomeinauto.nl 
Postbus 2659 
2002 RD Haarlem   

Onderhoud of reparatie  
 
De officiële merkendealer helpt je 
graag. 
 
Hiervoor heb je een ingevulde 
opdracht nodig. De dealer 
controleert daarnaast in het systeem 
of het een leaseauto betreft. De 
factuur gaat naar mijndomein.nl  
 
Helaas voorziet mijndomeinauto.nl 
niet in gratis vervangend vervoer.  
 

Banden verwisselen 
 
De officiële merkendealer helpt je graag  
 
Let op: kapotte banden worden gezien als 
schade. Mijndomeinauto belast dan een 
eigen risico door.  
 
Zijn je banden voortijdig (minder 25.000 
km) versleten, dan belast 
mijndomeinauto € 75,- per band aan je 
door.  

Algemene vragen  
 
Voor al je vragen kijk je op 
mijndomeinauto.nl/vragen 
/klanteninformatie.  
 
Of bel ons: 
 
(070) 3606814  

 

 

 

 

mailto:auto@mijndomein.nl
http://www.care-autoschade.nl/
http://www.carglass.nl/
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Hoe ben ik verzekerd als ik huur? 

De auto die je via www.supersaas.nl huurt, is automatisch goed verzekerd tegen schade, 
vernieling en diefstal. Ook sluiten we een inzittendenverzekering af voor alle inzittenden, dus 
naast de passagiers ook voor de bestuurder van de auto. 

Hoe zit het met mijn eigen risico? 

Wij hanteren bij schade een eigen risico van 300 euro. Dus als je tijdens jouw reservering 
schade rijdt die niet op de tegenpartij verhaalbaar is, betaal je 300 euro eigen risico. 

Kan ik met de auto ook naar het buitenland? 

Ja 

Is er een groene kaart? 

Ja  

http://www.supersaas.nl/

