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Onderwerpen

Positionering. Waar 
staan we?

Waar gaan 
we heen?

Hoe 
werken we? 

Markt 
behoefte.



Markt behoefte.



BEHOEFTE VAN CONSUMENTEN
Transparantie.

Gemak.
Keuzevrijheid.

Duurzaamheid.
Inzicht.

Deelvervoer dichtbij.
Niet al die App’s.

Eenduidige pricing.



Een 0-meting voor het plaatsen van een Hub

45
%Nee

Ja  55
%



Met Hely minder behoefte 
aan eigen auto(‘s).

Ben je bereid van je enige, tweede of nieuwe 
auto af te zien, wanneer deelmobiliteit in de 

wijk goed geregeld is? N = 83

45
%Nee

Ja  55
%

Welke vervoermiddelen 
willen de bewoners?

Elektrische auto

E-bike

37
%

17
%

87
%

Busje

42
%

37
%(e-)Bakfiets

Scooter

Fiets

2
%



BEHOEFTE VAN GEMEENTEN
Leefbaarheid.

Duurzaamheid.
Innovatie.

Positionering.



BEHOEFTE VAN PROJECTONTWIKKELAARS
Duurzame mobiliteit is een 
essentieel onderdeel van 

het nieuwe wonen.



Positionering



business case

Multimodaal 
platform

Hely verbindt consumenten met alle vervoerders



Al je vervoer in één app
Je beschikt over verschillende vervoermiddelen van diverse 

partners, waaronder e-bikes, bakfietsen en auto’s.



Één geïntegreerd mobiel 
platform biedt flexibiliteit.
Kies elke keer weer hoe je wilt reizen. 
Snel. Leuk. Duurzaam. 



business case

Multimodaal 
platform



Sharing gets 
you more. 

• Multimodaal

• Inclusief

• Geen assets

• Faciliteren aanbieders

• Versnellen mobiliteitstransitie



Waar staan we?



DELFT in Schoemaker Plantage AMSTERDAM in Buiksloterham



GEBRUIKER AMSTERDAM NOORD

''Mooie auto's en de e-bike 
is een goed alternatief! Je 
hebt zo echt niet meer een 

eigen auto nodig.''





Waar gaan we heen?



PLATFORM ONTWIKKELINGEN

Modaliteiten, nieuwe 
partners en 

functionaliteiten  
toevoegen. 



NIEUWE LOCATIES

Haarlem, Den Haag, 
Utrecht, Rotterdam.

 
Nieuwe partnerships, 

zoals met ParkBee.



Van lokale hub 
naar landelijk & 

merkonafhankelijk 
platform.



UtrechtDen Haag RotterdamHaarlem

Amsterdam Delft



Wat is een geschikte locatie?

De doelgroep; young 
professionals, gezinnen & 

bewuste consumenten

Infrastructuur & beleid 
gemeente; zoals 

vergunningen & elektriciteit

De omgeving; zoals 
openbaar vervoer, 

parkeerdruk. 

1 2 3



Hoe werken we?



WORKING PRINCIPLES
Act. Measure. Adjust.



Samen maken we 
deelvervoer eenvoudiger, 

leuker en slimmer. 



Pick and ride.
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Al je vervoer in één app.


