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Wie zelf geen auto heeft, maar wel incidenteel over veilig vervoer wil beschikken, kan voortaan in het 
Rivierengebied binnen drie stappen een huurauto regelen. Hoe? Via Free to go. Een duurzame service van 
De Waal Autoverhuur waarbij je alleen de tijd en de kilometers betaalt die je verbruikt. Eenmalig registreren 
en de app downloaden is voldoende om zorgeloos de weg op te kunnen.

Free to go: uniek mobiliteitsconcept

In drie stappen 
een auto huren
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TEKST PIEN KOOME

In de regio Rivierenland is veel behoefte aan autohuur 
voor kortere tijd”, aldus Patrick Suppers. 



Free to go geeft een nieuwe dimensie aan 
mobiliteit, waarbij optimale vrijheid en 
flexibiliteit centraal staan. De huurauto’s zijn 
uitgerust met een speciale techniek zodat 
de auto 24/7 beschikbaar is voor de Free to 
go rijder. Bovendien bepaalt de klant zelf 

het moment om de auto op te halen en weer 
in te leveren. In drie stappen regel je alles: 
registreren, reserveren en rijden. Vervolgens 
kunnen klanten snel en simpel over een 

betrouwbare personenauto of bedrijfswagen 
beschikken, net zo lang als nodig. Free to go 
maakt ‘gaan’ gemakkelijk. 

Uniek in de regio 
Dit unieke concept voor autoverhuur is een 
nieuwe service van De Waal Autoverhuur, 
onderdeel van Autolease Midden Nederland. 
Manager Patrick Suppers geeft een toelich-
ting: “Deze manier van autoverhuur past 
uitstekend in de moderne tijd waarin mensen 
snel over een huurauto willen beschikken, 
zonder ingewikkeld gedoe. Het is bijzonder 
om Free to go in de regio te introduceren, 
want tot dusver worden dergelijke snelle 
concepten alleen in grote steden gebruikt.” 
Bij Autolease Midden Nederland houden 
vakmensen alle ontwikkelingen op het gebied 
van mobiliteit nauwlettend in de gaten. “In 
de regio Rivierenland is veel behoefte aan 
autohuur voor kortere tijd. Bijvoorbeeld om 
van het station naar een industrieterrein te 
gaan voor werk(overleg), maar ook mensen 
die een dagje op bezoek willen naar hun 

kinderen of studenten die gezamenlijk een 
concert in een andere stad bezoeken, willen 
graag snel een betaalbare en veilige auto 
kunnen huren. Voor al deze doelgroepen 
biedt Free to go uitkomst.”

Eenmalige registratie
Om een Free to go member te worden, is een 
eenmalige registratie voldoende. Patrick: 
“Dat kan online of bij de terminal die begin 
maart bij De Waal aan de Marconistraat is 
geplaatst. Registratie kost eenmalig vijftien 
euro, verder betaalt de klant geen abon-
nementskosten. Inloggen is ook gebruikers-
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“Free to go geeft 
een nieuwe dimensie 
aan mobiliteit, waarbij 

optimale vrijheid 
en flexibiliteit 

centraal staan.”

“In de regio 
Rivierenland is veel 

behoefte aan autohuur 
voor kortere tijd.” 
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vriendelijk: stap voor stap word je door het 
systeem gevoerd. Na registratie ontvangen 
mensen de Free to go kaart, die volledige 
vrijheid geeft om gebruik te maken van 
één van de vele auto’s. Met de kaart is de 
huurauto te openen; daarnaast kan er ook 

mee getankt worden.” Daarna kunnen 
members een gratis app downloaden, zodat 
het aanvragen van een huurauto vanaf dat 
moment in een paar clicks is geregeld. De 
gebruikskosten worden per kwartier en wer-

kelijk gereden kilometers berekend. Overdag 
kost een uur rijden met een Volkswagen up! 
ongeveer € 7,-. Voor de avond/nacht is er 
een fors lager tarief.

Hotspots als afhaalpunt 
Nog voor de zomer van 2016 worden op 
strategische hotspots in de regio afhaalpun-
ten gerealiseerd waar members van Free 
to go hun auto kunnen ophalen en terug-
brengen. “In Rivierenland zijn het station 
in Tiel, industrieterrein Medel, Kellen en in 
Geldermalsen bij de Leeuwenstein Groep 
BV toekomstige hotspots. De Leeuwenstein 
Groep BV stelt zelfs een zakelijke elektri-
sche Free to go poolauto beschikbaar voor 
collega-bedrijven. Daarnaast wordt een 
locatie in Druten nog nader bepaald.”

Duurzame mobiliteit
Deze innovatieve manier van autoverhuur 
sluit goed aan op de wens naar duurzame 
mobiliteitsoplossingen, stelt manager 
Suppers. “Voor de klant is het veel voor-
deliger dan autobezit: er zijn immers geen 

kosten voor aanschaf, onderhoud, verzeke-
ring, belasting en afschrijving. Daarnaast 
dragen members van Free to go bij aan een 
milieuvriendelijke manier van autorijden, 
met minder verkeer, minder parkeerpro-
blemen en minder CO2 uitstoot.” Voor 
zakelijk gebruik zijn er nog meer voordelen: 
poolbeheer en rittenregistratie, verlichting 
van de bedrijfsadministratie en ideaal voor 
mobiliteitsbudgetten. “Op de hoofdkantoren 
van zakelijke relaties Coop Supermarkten 
in Velp en Miss Etam in Zoetermeer is het 
Free to go poolbeheer een groot succes. In 
de toekomst verwachten we dan ook verdere 
uitbreidingen van dit eigentijdse en duur-
zame vervoersconcept.”

0344-638059 - www.dewaalautoverhuur.nl 

In samenwerking met: 
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“Deze innovatieve 
manier van auto 

verhuur sluit goed aan 
op de wens naar 

duurzame mobiliteits-
oplossingen.”


