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Lees voor

UDDEL - Elektrisch rijden is hot. U hoort en leest er veel over, maar heeft u het zelf al
ervaren? Altijd al eens in een elektrische auto willen rijden, uw evenwicht willen bewaren
op een Segway of een rondje willen 'steppen' op een E-step zonder echt moe te worden?
Dan bent u bij eXperienCity aan het juiste adres! Verken de Veluwe op een geruisloze en
milieuvriendelijke manier en maak kennis met 3 fantastische vervoersmiddelen. 'Iedereen
praat over elektrisch vervoer en bij ons kunnen ze het in een middag allemaal beleven';
aldus Erik Kroon, eigenaar van SOS Events en bedenker van eXperienCity.

Waarom dit arrangement?
Erik Kroon: 'Ik ben trots op onze schitterende Veluwe. Dit decor moeten we in ere houden
en door dit duurzame arrangement dragen wij hier ons steentje aan bij. We laden de
vervoersmiddelen met groene stroom, veroorzaken geen geluidsoverlast en stoten geen
CO2 uit. Uiteraard rijden we met bedrijfsauto's rond om de events in goede banen te
leiden, maar dit compenseren wij in samenwerking met groenbalans. Hierdoor is het uitje
100% duurzaam.'

EXperienCity? Wat is dat en wat kan ik daar doen?
EXperienCity is een uniek testcentrum voor elektrisch vervoer op de Veluwe. Elektrisch
vervoer wordt steeds populairder: niet alleen omdat het bijzonder is om het eens te
ervaren, maar ook omdat het milieuvriendelijk is. Samen met uw collega's komt u bij
eXperienCity in de wereld van elektriciteit terecht. SOS Events uit Uddel heeft 3 unieke
vervoersmiddelen voor u klaar staan. Erik Kroon vertelt: 'SOS Events staat bekend om
innovatie: ieder jaar wil ik een nieuw arrangement op de markt brengen. Elektrisch vervoer
is op dit moment helemaal hot, de E-step nog steeds super populair, dus ik wilde
uitbreiden! Ik wilde iets bijzonders en kwam uit bij de Renault Twizy, een elektrische auto.'
Al bij het starten van een elektrische auto merk je verschil: bij deze auto heb je namelijk
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geen sleutel nodig! Één druk op de knop en de auto komt in beweging en u kunt op pad. 
Naast de Twizy hebben we de Segway, een vervoermiddel dat veel mensen in Nederland
gebruikt kennen van Schiphol, beurzen en evenementen. 'De uitbreiding met de Segway is
geen verrassing: iedereen wil er wel eens op rijden, maar de aanschafprijs is voor veel
mensen veel te hoog. Het vergt wat oefening maar daarna kan iedereen meedoen met dit
leuke onderdeel.'; aldus Erik Kroon. Door middel van gewichtsverplaatsing houdt u dit
apparaat rijdend, waarschijnlijk even wennen in het begin maar daarna kunt u zonder
zorgen op pad. 
Het derde vervoermiddel is de E-step. Erik Kroon kwam in 2009 in Duitsland in aanraking
met elektrische steps. 'Ik hoefde niet lang na te denken en bestelde er direct 200 bij de
leverancier. Wij werden exclusief importeur van de Benelux. Als snel bleek dat dit
bijzondere vervoersmiddel enorm aansloeg bij het publiek. Mensen huurden hem bij de
Veluwe Specialist in Garderen of boekten een bedrijfsuitje bij SOS Events. Dit jaar vernam
ik dat er in Spanje aan een opvolger gewerkt werd, ik hoefde dan ook niet langs te denken;
ik wilde deze geperfectioneerde step graag naar Nederland halen!' Met dit vervoermiddel
hoeft u zelf niet te steppen maar beweegt u zich voort door middel van de elektriciteit. Van
deze manier van steppen wordt u in ieder geval niet moe! 

Een dag op eXperienCity
U wordt ontvangen door een enthousiaste begeleider. Bij aankomst is er de mogelijkheid
om de dag gezellig te starten met een kopje koffie of thee met iets lekkers. Vervolgens is
het tijd om de wereld van het elektrische vervoer te beleven. 
Onze begeleider vertelt u de belangrijkste dingen over de Twizy en dan is het tijd om op
pad te gaan. Geen sleutel en geen ronkende motor, echt een milieuvriendelijke auto dus!
Met de Twizy rijdt u geruisloos een prachtige route over de Veluwe, dwars door de bossen,
langs prachtige meren en over de heides. In de Twizy zit u niet naast maar achter elkaar
en ziet u op de boordcomputer hoe hard u rijdt. 
De Segway heeft wat instructies vooraf nodig, deze krijgt u uiteraard van een deskundige
begeleider van SOS Events. U start met een aantal proefrondjes om dit vervoersmiddel
goed onder de knie te krijgen. Beweeg je naar voren dan beweegt de Segway ook naar
voren en door naar achteren te leunen rijdt u achteruit. Staat u rechtop? Dan stopt de
Segway en kunt u veilig afstappen. Dankzij de stevige banden en materiaalgebruik kunt u
met de Segway op allerlei ondergronden rijden. Na het rondje op de Veluwe testen wij uw
rijvaardigheid door middel van een kleine competitie. 
Dan hebben we nog de E-step, de elektrisch aangedreven step. Hier kunt u zowel staand
als zittend de Veluwe mee verkennen. Na een korte uitleg over het gebruik van de E-step
is het tijd om op pad te gaan. Met een maximale snelheid van 25 kilometer per uur beleeft
u de Veluwe op een bijzondere wijze. Steppen zonder moe te worden, bij eXperienCity kan
het! Naderhand is het mogelijk om bij ons onder de veranda plaats te nemen voor een
hapje en een drankje. Even opladen na uw evenement, ervaringen uitwisselen en samen
met uw collega's nagenieten van een geruisloos, milieuvriendelijk en natuurlijk uniek
dagje op de Veluwe. 

De Twizy is ook te huur voor particulieren
Het is natuurlijk ook mogelijk om als particulier een Twizy te huren. Wij gaan de
elektrische auto op zondag verhuren via onze Veluwe Specialist winkels. Mensen krijgen
een mooie route mee en beleven zo de dag van hun leven!

Kom eens langs!
Iedereen is van harte welkom eens een kijkje te komen nemen bij ons testcentrum. Meer
informatie kunnen zij vinden op www.experiencity.nl voor bedrijfsuitjes of
www.veluwespecialist.nl wanneer zij de Twizy voor een dagje met vrienden, partner of
gezin willen huren. 
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