
Wil je meedoen met een 
Probeerperiode? Mail je berekening 
in een Excel (met je voor- en 
achternaam + de buurt) naar ons. 

Dit bedrag wordt je maandelijkse 
voorschot bij DEEL. Je bent zélf 
verantwoordelijk voor je 
berekening.  

Rij je meer dan betaal je bij, en rij je 
minder dan krijg je geld terug! :) 

Mail naar info@wijzijndeel.nl.

Bedenk hoe vaak je deze dingen 
doet per jaar:

Schrijf op wat je allemaal met de 
auto doet, bijvoorbeeld: 

Weekendje weg 

Werk 

Naar je ouders / vrienden 

Uitjes 

Boodschappen 

Bouwmarkt / IKEA

• Di & do werk 

• Ma & do avond sport  

• 3 keer per jaar een weekendje weg

Bedenk op welk moment je deze 
dingen doet:

• Di & do  07.00 - 18.00 werk 

• Ma  & do avond 18.30 - 21.00 sport 

• Vr 18.00 - vertrek naar B&B 
Zo 15.00 - weer thuis

Voorbeeld 

Stap 4: Kilometers

Bereken je ritanalyse:  

1. Tel alle kilometers bij elkaar op. 

2. Tel alle uren bij elkaar op. 

3. Deel beide door 12 maanden. 

4. Heb je een vaste rit (meer dan 
4 uur) doordeweeks? Neem de 
vaste dag = €30,- per maand (en 
haal de uren van je totaal af). 

5. Heb je meer dan 50 uur? Dan is 
de eerste 50 uur x €2,60 en de 
rest x €1,-! 

6. Heb je minder dan 50 uur? 
Vermenigvuldig de 
overgebleven uren met €2,60 en 
de kilometers met €0,26. 

7. Tel alles bij elkaar op! 

8. Bereken hier de kosten van je 
huidige auto (ter vergelijking).

Stap 3: Tijd

Stap 1: Checklist Stap 2: Aantal

Stap 5: Rekenen Stap 6: Opsturen

Schrijf op hoeveel kilometers je 
ritten zijn. Hou rekening met: 

Heenweg 

Terugweg 

Weekendje weg? Bedenk ook 
of je op je bestemming je auto 
gebruikt.

Voorb
eeld

 

Doe ’t lek
kâh 

zellùf! DOE-HET-ZELF 
RITANALYSE 
BEREKENING
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