
Diemen, 22 september 2022 
 
Just GO! Samenwerking tussen ICS GO Card en GO Sharing 
 
What’s in a name? Onze eigen ICS GO Card en GO Sharing, aanbieder van elektrisch 
deelvervoer, gaan samen in zee. GO Sharing biedt deelscooters in meer dan 41 steden 
door heel Nederland. Iedereen kan in september en oktober met 25% korting rondrijden 
op een speciale deelscooter van GO Sharing: de ICS GO Sharing scooters.  
 
In vijf steden (Rotterdam, Leeuwarden, Enschede, Haarlem en Eindhoven) staan twee hele 
speciale gecustomizede ICS GO Card-scooters. Op het huren van deze speciale scooters krijg 
je 25% procent korting, maar de gebruiker maakt in dit geval ook nog eens kans op het 
winnen van een ICS GO Card. 
Klanten van GO Sharing krijgen tijdens deze periode een pop-up notificatie in de app te zien 
waarbij de actie onder de aandacht wordt gebracht. 
 
Gedeelde doelgroep, gedeelde doelen 
Maarten Limmen Head of marketing, ICS: “Onze huidige ICS GO Card-houders zijn significant 
jonger dan onze klanten met een reguliere creditcard. Met onze laatste campagne richtten 
we ons al op de doelgroep tussen de 20 en 35 jaar. Ook voor deze samenwerking met GO 
Sharing richten we ons op de jongere doelgroep met de zogenaamde ‘knaldrang’. 
Onbezorgdheid en vrijheid, dat is precies wat je ervaart wanneer je je aankoop doet met 
een ICS GO Card. En juist die vrijheid is een van de pluspunten van het huren via GO Sharing. 
Een uitstekende match dus.” 

 

“Deelvervoer staat voor flexibiliteit, vrijheid en onbezorgdheid, net als het betalen met een 
ICS GO Card. Met deze unieke samenwerking maken we deelvervoer voor deze doelgroep 
nog leuker en makkelijker!” aldus Raymon Pouwels, Co-Founder & CEO van GO Sharing. 

Over de ICS GO Card 
De ICS GO Card biedt – zoals al onze creditcards – een wereldwijd betaalgemak. Met het 
verschil dat deze kaart geen kredietfaciliteit heeft of de mogelijkheid tot achteraf betalen. 



Dit  betekent dat de klant dus eerst geld op de kaart moet storten voordat de kaart gebruikt 
kan worden. Verder geniet de klant van alle andere voordelen van een reguliere creditcard. 
Klantgroepen die eerder misschien niet in aanmerking kwamen voor een creditcard krijgen 
hiermee een passend product aangeboden. 

Over GO Sharing 
GO Sharing wil 100% elektrisch deelvervoer voor iedereen van deur tot deur toegankelijk 
maken. Daarmee staan ze aan het roer van de transitie van traditioneel vervoer naar 
milieuvriendelijker en compact deelvervoer. Van bezit naar gebruik, alleen wanneer klanten 
het nodig hebben. Met GO Sharing kan iedereen bijdragen aan een groenere en leefbare 
toekomst. 


