
Subsidie elektrische scooters voor bedrijven
Spaar het milieu en bespaar geld



Maakt u voor uw bedrijfsvoering ritten binnen Nijmegen? Wilt u 

bijvoorbeeld eten bezorgen of klanten bezoeken? En vindt u het 

belangrijk daarbij bij te dragen aan een schoner milieu? Doe dit dan 

op een elektrische scooter! Elektrische scooters zijn stil, snel, schoon, 

makkelijk te parkeren en te onderhouden en vooral zuinig in gebruik. 

De gemeente Nijmegen stimuleert het gebruik van de elektrische 

scooter, ofwel e-scooter, en levert daarmee een bijdrage aan een 

schonere omgeving.

E-scooters met subsidie

De gemeente geeft een subsidie bij 

de aanschaf van elektrische scooters 

vanaf 21 januari 2013. De regeling 

loopt één jaar en hierbij geldt: op=op. 

De gemeente vergoedt 30 % van de 

aanschafwaarde, tot een maximum 

van € 750,-. U kunt voor maximaal 

tien e-scooters subsidie aanvragen.

Met de subsidie ondersteunt de 

gemeente Nijmegen bedrijven 

in deze moeilijke tijd door 

vervoerskosten te verminderen. De 

Rijksoverheid zorgt voor de helft van 

de subsidiegelden om bij te dragen 

aan een goede luchtkwaliteit in 

Nijmegen.

Waarom een e-scooter?

Elektrische scooters rijden heel 

goedkoop. Een volledig opgeladen 

‘tank’ kost € 0,20 tot € 0,40. Hierop 

kan de scooter circa 80 kilometer 

rijden. Een elektrische scooter 

maakt nauwelijks geluid en stoot 

geen vervuilende stoffen uit. Als 

meer mensen op een e-scooter 

rijden, verbetert de luchtkwaliteit in 

de regio Nijmegen, vermindert de 

geluidsoverlast en ook zal er minder 

directe uitstoot van CO2 zijn. 

De e-scooter als alternatief voor vervuilende brommers/scooters én de auto; 
iedereen kan bijdragen aan een schonere, duurzamere toekomst met minder 
CO2-uitstoot!



Wat zijn de regels?

•	 U bent ondernemer in Nijmegen 

en heeft een KvK-nummer;

•	 U bent géén handelaar in 

e-scooters; 

•	 U vraagt subsidie aan voor 

maximaal tien nieuwe 

e-scooters;

•	 U vraagt hiervoor een offerte aan 

bij een erkende scooterdealer;

•	 Na goedkeuring van uw 

subsidieaanvraag koopt u de 

e-scooter(s);

•	 De subsidie gaat over de 

aanschafwaarde exclusief btw en 

exclusief accessoires.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

•	 U vult het aanvraagformulier in 

via de digitale balie van www.

nijmegen.nl of haalt er een bij 

Het Groene Hert;

•	 U vult het formulier in en stuurt 

het op naar of levert het in bij Het 

Groene Hert;

•	 U voegt offerte(s) toe van uw 

gewenste scooter(s) van een 

erkende scooterdealer;

•	 Het Groene Hert beoordeelt uw 

aanvraag en vraagt u zo nodig om 

aanvullende gegevens;

•	 U ontvangt daarna van de 

gemeente een brief met 

de beschikking en het 

subsidiebedrag;

•	 U koopt de elektrische scooter(s);

•	 U stuurt het ingevulde 

vaststellingsformulier in via 

de digitale balie van www.

nijmegen.nl, met een bewijs 

van aankoop en een kopie van 

het kentekenbewijs van alle 

scooters;

•	 U ontvangt daarna uw subsidie. 



Het Groene Hert

Burchtstraat 126

6511 RK Nijmegen

024 – 377 82 12

www.hetgroenehert.nl

info@hetgroenehert.nl

Bezoek Het Groene Hert

Het Groene Hert stimuleert 

duurzame ontwikkeling en geeft 

advies over duurzaam wonen, 

werken en ondernemen. Het 

Groene Hert is onafhankelijk 

en open. Wilt u aan de slag? 

Dan helpen zij u met uw 

subsidieaanvraag en met passende 

aanbiedingen van lokale bedrijven. 

Door intensief samen te werken 

met aangesloten bedrijven 

en overheden stimuleert en 

inspireert Het Groene Hert haar 

netwerkpartners om tot creatieve 

oplossingen voor duurzame 

vraagstukken te komen. Dat doet 

zij door haar plek in het centrum 

van Nijmegen open te stellen om 

te netwerken en te ontmoeten. Zo 

wil Het Groene Hert samen een 

duurzaam morgen creëren. Door 

te denken, maar vooral ook te 

doen.

Dit is een uitgave van de gemeente Nijmegen. Aan deze folder kunnen geen rechten worden 
ontleend. Op www.hetgroenehert.nl en op de digitale balie, onder subsidie e-scooters, van 
www.nijmegen.nl vindt u de officiële tekst van de regeling.


