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Opnieuw & Co deelt elektrische wagens
met klanten en burgers

Opnieuw & Co startte een partnerschap met de coöperatie Partago. Er staat sinds kort een elektrische
deelwagen en een elektrisch 7-persoons-busje ter beschikking van burgers. Deze milieuvriendelijke wagens
zullen gebruikt worden voor werk-werk verplaatsingen van het personeel van Opnieuw & Co en door alle
Partago leden. Uitvalsbasis is de parking van De Kilomeet op de Vredebaan 77 in Mortsel, waar de
coöperatieve elektrische laadpaal staat. Opnieuw & Co versterkt hiermee het deelwagennetwerk in Mortsel.
“Opnieuw & Co wil een bijdrage leveren aan het mobiliteitsvraagstuk en elektrisch rijden en deelwagens
stimuleren. Elektrisch rijden is een zegen voor het milieu en het is comfortabel. We vinden het zeer interessant
om onze klanten en mensen uit de buurt uit te nodigen om mee deze deelwagens te gebruiken. We doen niet
alle dagen verre verplaatsingen, daarom is het gebruik van deelwagens uitermate interessant. Als we daarbij
op deze manier onze winkels ook nog eens beter bereikbaar kunnen maken, is dat een extra surplus” Aldus
Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co.
De deelwagens worden gereserveerd, zowel door het personeel van Opnieuw & Co als door de andere
gebruikers. Het stadsbestuur van Mortsel juicht de uitbreiding van het Partago wagenpark toe.
Schepen voor mobiliteit Steve D’Hulster: "Als we mensen willen overtuigen om meer duurzame keuzes te
maken, dan kan je dat alleen doen met een kwalitatief en aantrekkelijk aanbod. Dat is een filosofie die
Opnieuw & Co en de Stad Mortsel delen. Deze Partago wagens zijn een mooie verrijking voor ons aanbod
duurzame mobiliteit, in een wijk die daar erg veel nood aan heeft."
Partago is een Gentse burgercoöperatie die groeit. Het bedrijf is in handen van de gebruikers. Daarbij kunnen
de leden de wagens vanaf 5 minuten gebruiken, tot meerdere dagen. De gebruiker wordt gestimuleerd om
milieuvriendelijk te rijden en betaalt volgens zijn of haar verbruiksprofiel. Partago ontzorgt en voorziet alle
wagens van een verzekering, laadpassen en verzorgt het onderhoud van de wagens. Wim Canière, expert
deelmobiliteit voor bedrijven bij Partago is blij dat Opnieuw & Co voor de burgeronderneming heeft gekozen
als partner: “We vinden het super dat Opnieuw & Co samen wil ondernemen met zorg voor het milieu. 1
deelauto kan 10 tot 12 wagens vervangen en reduceert de totale CO2 uitstoot ten opzicht van een wagen op
fossiele brandstof met 12. We willen verder blijven bouwen aan een samenleving met meer ruimte en meer
propere lucht. Het circulaire gedachtegoed van Opnieuw & Co past goed bij onze filosofie. We hebben
elkaar gevonden.”

###

Over vzw Opnieuw & Co

Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare goederen opnieuw in omloop brengt aan zachte
prijzen. Het gaat dan om producten zoals meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, elektro en fietsen.
De vzw werd in 1995 in Lier opgericht door stichter en directeur Koen Goemans. Ondertussen groeide
Opnieuw & Co uit tot een grote organisatie met meer dan 400 werknemers en winkels in Lier, Duffel,
Mortsel, Kontich en Kessel. Het multiculturele bedrijf zorgt er niet enkel voor dat tweedehands creatief, leuk
en ecologisch wordt, maar zet ook in op sociaal verantwoord ondernemen. Zo creëert Opnieuw & Co kansen
voor tewerkstelling voor laaggeschoolden en langdurig werklozen.
Winkelvestigingen Opnieuw & Co:
Ma tot zat van 10u tot 18u
Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen)
Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel
Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel
Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 391, 2500 Lier
Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich
Opnieuw & Co vzw, Vredebaan 76, 2640 Mortsel (enkel geefpunt)
Ma tot vrij van 9u tot 17u
Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 77, 2640 Mortsel
www.opnieuwenco.be - www.facebook.com/opnieuwenco

Over Partago
Partago cv is een elektrisch autodelen coöperatie opgericht in 2015. De deelvloot van wagens, camionettes
en busjes is uitsluitend elektrisch, onze specialisatie. De Partago elektrische deelauto’s staan vrij beschikbaar in
een buurt of locatie en kunnen geboekt en geopend worden via de Partago smartphone app. Partago is een
levendige coöperatie die als veranderaar een mogelijke toekomst wil tonen aan de samenleving. Welzijn en
welbevinden wil creëren voor de burgers en goed rentmeesterschap voor de aarde aan de dag legt. Dat doet
Partago door elektrische deelauto's ter beschikking te stellen van haar leden.
Partago is een coöperatie. We werken volgens de internationale coöperatie alliantie (ICA) principes
gebaseerd op waarden van zelfredzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, gelijkheid en solidariteit.
Dit wil zeggen dat elke gebruiker lid wordt van Partago door deelbewijzen van Partago te kopen. Deze
deelbewijzen geven gebruiksrecht op de auto’s, stemrecht op de algemene vergadering en werkt als
waarborg voor goed gebruik van de auto’s. Elke gebruiker is dus een stukje mede-eigenaar van de
coöperatie. De ICA principes garanderen het nastreven van de sociale doelen van Partago met duurzame
lokale impact. De transitie naar fossielvrij voervoer is urgent en vergt investeringen. De verkochte deelbewijzen
van Partago voorzien in het noodzakelijke kapitaal voor deze transitie en garandeert onze onafhankelijkheid.
De deelbewijzen geven ook recht in winstdeelname in Partago. Als erkende coöperatie is winstdeelname aan
de vennoten afgetopt tot maximaal 6% dividend op de waarde van de aandelen, om speculatie te vermijden.
De rest van de winst wordt geherinvesteerd in de Partago om haar doelstellingen te verwezenlijken. Meer
over Partago als coöperatie op https://www.partago.be/onze-cooperatie .

Nog praktische info nodig? Neem dan contact op met de dienst marketing en communicatie:
info@opnieuwenco.be
TEL 0496 71 97 99

