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DUURZAAM DEELVERVOER, 
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

Soms een keer een auto nodig, soms een e-bike? 

Met Hely heb je al je deelvervoer makkelijk in één app, zodat je altijd flexibel blijft.

Het Slachthuisdistrict is een duurzame, binnenstedelijke ontwikkeling in Haarlem. 

De wijk wordt zo veel mogelijk autoluw gemaakt met o.a. een autovrij plein  

rondom het oude Slachthuis. Aan het Slachthuisdistrict zal een Hely Hub worden 

toegevoegd, bestemd voor de kopers op deze bijzondere locatie. Vanuit de  

duurzame en binnenstedelijke gedachte zijn parkeervoorzieningen in de wijk  

beperkt, maar hiervoor in de plaats krijg je eenvoudig toegang tot deelmobiliteit. 

Voor de boodschappen of het wegbrengen van de kinderen naar sport pak je  

eenvoudig een elektrische bakfiets en wanneer je toch een (extra) auto nodig 

hebt, staan er elektrische auto’s tot je beschikking.

Voor oplevering van het woongebouw, waarvan je straks wellicht één van de  

trotse eigenaren bent, zal Hely je uitgebreid informeren over de werking en de 

mogelijkheden van het deelvervoer.

We kijken ernaar uit je straks overal naartoe te brengen. 

Meer weten over Hely? Lees dan nog even verder, of bekijk onze website: 

www.hely.com.



Eén deelauto vervangt 
gemiddeld elf personen-
auto’s. Zo kunnen we de 
druk op het milieu verlagen 
en komt er meer openbare 
ruimte vrij.De kosten voor de aanschaf en onderhoud van 

eigen voertuigen kunnen hoog oplopen, zonder 
ook maar een kilometer gereden te hebben. 
Hiervoor biedt deelvervoer een voordelig 
alternatief: je betaalt namelijk alleen voor het ge-
bruik. Bovendien betaal je bij Hely niet extra per 
kilometer en is brandstof altijd inbegrepen: what 
you see is what you get!

Ook als je wel een eigen auto of fiets hebt kan het handig zijn om extra 
vervoer bij de hand te hebben. Denk aan een grotere auto bij een bezoekje aan 
de meubelzaak of voor een weekendje weg met vrienden. Maar een e-bike om 
zonder veel inspanning op (verdere) bestemmingen te komen is ook een geliefd 
alternatief voor de gewone fiets of zelfs voor de auto. 

Deelvervoer vind je tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Het fijne aan Hely 
is dat je niet voor elk soort vervoer een nieuwe app en een nieuw account nodig 
hebt; je start je rit met al je favoriete deelvervoer via de Hely app. Wel zo  
makkelijk! En doordat je altijd alles bij de hand hebt, ben je op elke situatie voor-
bereid. Snel een auto nodig, of toch snel met de e-bike weg? Het is een kwestie 
van een druk op de knop. 

WAAROM HELY DEELVERVOER?

Auto’s in Nederland staan gemiddeld 95% van de 
tijd stil. Daarom kiezen steeds meer mensen ervoor 
om hun (tweede) auto in te leveren en deelvervoer te 
gebruiken.
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Bij Hely staan alle vervoermiddelen verzameld op één centrale plek: de Hely Hub. 
Hier haal je de voertuigen op en zet je ze ook altijd weer terug. 
Zo weet je altijd dat er een voertuig in de buurt is en waarborgen we een mooi, 
net straatbeeld. 

HOE WERKT HELY?

Met een Hely account krijg je 
toegang tot de Hely app, waarmee 
je alle voertuigen van de hub kunt 
gebruiken. 

Auto, e-bike of e-bakfiets? In de app kun
je elk voertuig ontgrendelen, op slot zetten 
en van tevoren reserveren. Ook biedt de 
Hely app de mogelijkheid om eenvoudig
direct ondersteuning te krijgen via chat en 
met handige instructievideo’s. 

Bovendien kun je in de app je rit-geschiedenis en 
bijhorende kosten overzichtelijk terugvinden. 

Ben je een dagje in een andere stad en heb je vervoer nodig? Met jouw Hely 
account krijg je toegang tot alle Hely Hubs in Nederland! Zo blijf je altijd flexibel, 
ook buiten je eigen buurt. 

Een elektrische auto bespaart ruim 35% tot 
55% CO2 ten opzichte van een reguliere 
auto. Bovendien leent de e-bike zich als 
een uitstekend, duurzaam alternatief voor 
langere ritten. ”

“


