Zo berekenen we de prijs van
je rit

Voor elke rit tellen we een aantal CoopStroom credits. Een start kost 30 credits bij elke reserva;e. De
reserva;e;jd kost 1 credit per minuut (en is 's nachts tussen 0 en 6 uur gra;s). De verbruikte baEerij
kost 15 credits per kWh (dit is gemiddeld 2,5 credits per km). Rij je zuinig, dan verbruik je minder. En
dus kost je rit minder.
Een voorbeeld, een ritje van 3 uur en 30 km is 30 + 180 minuten + 30 x 2,5= 285 credits. Op deze
manier krijgt elke rit - korte en lange - hun faire prijs. We tonen de credits en de prijs van je rit in de
app.
Je koopt op voorhand credits aan in de CoopStroom app. Je kiest hierbij voor één van de vier
formules. Bij onze standaard kleine bundel krijg je 1000 credits voor 75 euro. Koop je meer, dan
ontvang je extra credits. Zo daalt je creditprijs. Zo rij je met een groot abonnement aan de beste prijs.

In de app kan je een kleine of een grote bundel aankopen. Je ontvangt hiervoor het bijhorend aantal
credits rijtegoed. Elke rit gaat af van jouw rijtegoed. Indien de credits op zijn, kan je geen nieuwe
reserva;e maken. Tijdens het gebruik kunnen jouw credits onder nul gaan. En nee, de auto valt dan
niet s;l. :-)
Als je credits op zijn, koop je simpelweg een nieuwe bundel rijtegoed. Aangekochte credits vervallen
niet!
In de app kan je een abonnement ac;veren. Je ontvangt dan elke maand automa;sch rijtegoed.
Je credits van deze maand niet opgebruikt? We zeEen ze over naar de volgende maand!
Meer credits opgebruiken dan in jouw abonnement zit kan ook. De extra verbruikte credits worden
verrekend met het volgende afrekening, aan hetzelfde tarief van je abonnement!
Na 1 jaar kan je maandelijks je abonnement opzeggen. Je credits blijven beschikbaar. Je kan daarna
steeds credits blijven kopen via de bundels.

