
Samenwerking tussen Fleximo en Corellian 
Duurzaam ondernemen is een groot begrip, maar de meeste bedrijven proberen wel hun steentje bij te 
dragen aan een betere / schonere wereld, zo ook Fleximo.  Fleximo is 3 jaar geleden in contact gekomen 
met Corellian en medio augustus 2017 zijn we de samenwerking aangegaan. Fleximo stelt de 
aerodynamische bodemplaten ter beschikking aan hun relaties. Fleximo probeert zich altijd te 
onderscheiden bij hun klanten. Naast scherpe leasetarieven en goede voorwaardes, gaan we nu met 
Corellian nog een stap verder.  De wens van Fleximo is om het gehele wagenpark te voorzien van deze 
bodemplaten van Corellian. Met de aerodynamische bodemplaten van Corellian zal niet alleen het 
brandstofverbruik, maar ook de kilometer kostprijs naar beneden gaan. Graag komen wij met nieuwe 
ondernemers in contact die hun wagenpark verder willen vergroenen of openstaan voor een pilot om 
deze vooruitstrevende platen te gaan testen. 

 

Hierbij meer info over Corellian: 

  ONZE VISIE 
To create sustainable mobility for the many people. 

Nieuwe auto’s worden zuiniger en schoner. Dit is enerzijds het gevolg van mondiaal toenemend milieu-
bewustzijn, en anderzijds van nationale (fiscale) stimuleringsregelingen. Autofabrikanten geven gehoor 
aan deze roep vanuit de maatschappij en de markt, maar de meeste fabrikanten zetten in hun innovatie 
niet de stap extra die Corellian wél zet. Auto’s kúnnen namelijk nóg zuiniger maar voor autofabrikanten 
ontbreekt daartoe kennelijk de (economische en/of maatschappelijke) noodzaak.  
 
Corellian richt zich op het schoner maken van bestaande, vuile, personen- en bestelauto’s. Nederland telt 
er daar respectievelijk 7,7 miljoen en 800.000 van. Duitsland telt 45 miljoen vuile personenauto’s en 
wereldwijd zijn dat er in totaal zo’n 1 miljard.  (650 mln. personenauto’s en 350 mln. lichte bestel auto’s) 
 
Dit ‘groen maken’ bereikt Corellian onder andere door de aerodynamica van al in gebruik genomen auto’s 
te verbeteren. Wanneer een auto minder luchtweerstand ondervindt dan verbruikt deze minder 
brandstof, en minder brandstofverbruik betekent automatisch ook minder C02 uitstoot. Tegelijkertijd 
betekent minder brandstofverbruik ook minder brandstofkosten, en dat maakt het Corellian product 
interessant voor de eindgebruiker: De investering die een eindgebruiker in het aerodynamische Corellian 
product doet kan zich ruim terugverdienen, maar is afhankelijk van allerlei factoren die getest moeten 
worden in het beta test programma.    
 



 

BETA TEST PROGRAMMA 
Corellian is een start-up van de Technische Universiteit Eindhoven, gestart tijdens de studie van de 
oprichters. Het eerste product van Corellian, de “Aeroplate” is ontwikkeld, in samenwerking met het NLR 
(Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium). Het betreft een aerodynamische bodemplaat die de 
volledige onderzijde van het voertuig afdekt, en de aerodynamica van het voertuig drastisch verbeterd. 
Echter is van dit product nog niet bekend wat de invloed hiervan is op het daadwerkelijke brandstof 
verbruik.  
 
Initiele testen wijzen uit dat de prestatie van de AeroPlate kan variëren rond de 14% met een tolerantie 
van +/-6%. Een gebruikstest zal moeten uitwijzen hoe goed het product presteert, en onder welke 
omstandigheden dit is vernomen. Dit programma bied de mogelijkheid om samen auto’s zuiniger te 
maken. Het bied ook de mogelijkheid om bij te dragen aan een groen imago en een significante CO2 
reductie. Om een betrouwbare onafhankelijke meting te doen willen we een initiele test doen zonder 
AeroPlate om vervolgens het verschil te zien met een AeroPlate. 
 
Inhoud programma: 

 Start referentie meting met het voertuig. 
 Test tijd referentie meting, autogebruik zoals normaal. 
 De AeroPlate wordt intussen zorgvuldig op maat gemaakt. 
 Montage van de AeroPlate op een moment wat voor u het best uitkomt. 
 Start vergelijkingsmeting met gemonteerde AeroPlate, autogebruik zoals normaal. 
 Verzameling en analyse van de data. 



 Raport en evalutatie. 

In de hoop u een passend aanbod te kunnen doen. 
 

Interesse?  Neem contact op met Thijs Truijen van  Fleximo 

0495-712433 

VW Polo 1.0 TSI 70kW BlueMotion 5d 
€1.50 / L, 5 jaar contract of 180.000km, gem verbruik 6.2L/100km 

Kilometers 
Per Jaar 

Besparing per 
auto bij 8% 

Besparing per 
auto bij 12% 

Besparing per 
auto bij 18% 

20.000  € 775   € 1,204   € 1,744  

30.000  € 1,163   € 1,806   € 2,616  

40.000  € 1,395   € 2,167   € 3,139  

50.000  € 1,395   € 2,167   € 3,139  

60.000  € 1,395   € 2,167   € 3,139  

90.000  € 1,395   € 2,167   € 3,139  

35.000  € 1,356   € 2,107   € 3,052  


