
 

 
10 mei 2022 (vs.3) 

 
 

informatieavonden elektrisch rijden en elektrische bestelauto’s 
 

Deze worden gehouden in de Energiewinkel van ZutphenEnergie,  
Overwelving 10 in Zutphen.  

De toegang is gratis, maar je moet je wel aanmelden via 
www.zutphenenergie.nl/inschrijven. 
 

 

informatieavond Elektrisch rijden dinsdag 7 juni 2022 vanaf 19.30 uur 

informatieavond Elektrisch rijden woensdag 8 juni 2022 vanaf 19.30 uur  

Programma: 

19.15 Zaal geopend, ontvangst met koffie en thee. 

19.30 Opening 

19.35 Energietransitie, door Erik Keune, bestuurslid ZutphenEnergie 

 Energiebesparing door elektrisch vervoer. Kiezen voor duurzame energieleveranciers. 

19.45 Elektrisch rijden in 2022, door Alexander Haccou, Vereniging Elektrische Rijders (VER) 

 Wat betekent elektrisch rijden. Wordt het duurder of niet. Hoe kan ik opladen, thuis en onderweg. Hoe 
werkt het met laadpassen. Ontwikkelingen naar de toekomst. 

20.30 Deelauto’s: ervaringen en mogelijkheden, onder leiding van Piet de Bie 

 Waarom een deelauto. Hoe bevalt het in de praktijk. Voor wie interessant. Regionaal aanbod elektrische 
deelauto’s. Uitbreiding van modellen bij MyWheels. Hoe werkt het. Wat kost het. 

21.05 Experience Day op 18 juni, door John Wolthuis 

 Welke mini-proefritten zijn mogelijk. Waar is het. Aanmelden via website of spontaan bezoek. 

21.15 Afsluiting van het gezamenlijke gedeelte. 

 
informatieavond Elektrische bestelauto’s donderdag 9 juni 2022 vanaf 19.30 uur  

Programma: 

19.15 Zaal geopend, ontvangst met koffie en thee. 

19.30 Opening  

19.35 Energietransitie, door Erik Keune, bestuurslid ZutphenEnergie 

 Energiebesparing door elektrisch transport. Kiezen voor duurzame energieleveranciers.   

19.45 Ervaringen met elektrische bestelauto’s, onder leiding van Piet de Bie 

 Ondernemers aan het woord: waarom overgestapt, hoe bevalt het, waaraan moesten ze wennen.  

20.15 Elektrische bestelauto’s in 2022, door leasebedrijf Athlon 

 Redenen om na te denken over overstappen. Huidige aanbod en levertijden. Welke subsidies zijn er. De    
total cost of ownership (TCO) van een elektrische en dieselbus. Keuze voor kopen of leasen. Consequenties 
voor cashflow en fiscaliteit. Laadinfrastructuur bij bedrijf. Oplaadpunten thuis. Aandacht voor de bestuurders. 

21.05 Experience Day op 18 juni, door John Wolthuis 

 Welke mini-proefritten zijn mogelijk. Waar is het. Aanmelden via website of spontaan bezoek.  

21.15 Afsluiting van het gezamenlijke gedeelte.  
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