
The Design Unveiling of Lightyear One at the Automotive Campus! 

 

Het voordeel van elektrisch rijden is dat je geen CO2 uitstoot hebt. De grootste nadelen van 

EV’s zijn: de productie van batterijen en aanleggen van laadpaalvoorzieningen. Het is tijd 

voor de volgende stap in elektrisch rijden. Namelijk op een energiebron die oneindig is: de 

ZON! Het Nederlandse en nieuwe bedrijf Lightyear wat gevestigd is op de Automotive 

Campus is er klaar voor!  

Specificaties Lightyear One 

Het eerste model van Lightyear heet natuurlijk de “Lightyear One”.  Een auto met een 

zwarte motorkap, dak en kofferklep. Hier liggen namelijk de zonnepanelen op. In totaal 5 m2 

aan zonnepanelen. Deze zorgen voor een actieradius van tussen de 458 km en 817 km. 

Lightyear geeft aan dat je: 

–          458 km haalt bij 130 km/h op de cruise control 

–          600 km bij normaal rijden met ingeschakelde climate control 

–          En 817 km bij rustig rijden zonder climate control.  



Leuk feitje: bij zonnig weer in Nederland word je actieradius vergroot met 55 km. De One 

heeft vierwielaandrijving, wat verzorgd wordt door vier elektromotoren. Net als een Tesla.  

Ook een Plug-In 

De Lightyear is natuurlijk bedoeld om zijn energie te krijgen van de zon, dus dat je zoveel 

mogelijk op zonne-energie kunt rijden. Maar als het nodig is, dan kun je de One ook opladen 

via een laadkabel die op alle aansluitingen past. Zo zegt men althans. Laten we hopen dat ze 

de belofte ook waar kunnen maken.   

Uitvoeringen 

De eerste Lightyears worden in 2020 afgeleverd. Dat zijn dan de Pioneer Edition’s. Dat houdt 

in dat je één van de eerste Lightyears krijgt voor € 119.000,-. Dit volledige bedrag dien je wel 

nu al aan te betalen.  

Indien je minder wenst aan te betalen, dan kun je opteren voor nummer 101 tot 500. 

Hiervoor vraagt men een aanbetaling van € 19.000,- en deze worden vanaf 2021 afgeleverd.  

Indien je een nog lagere aanbetaling wenst en ook nog wel iets langer wilt/kunt wachten, 

dan kun je kiezen voor de Lightyear’s met productienummers 500 en hoger. De aanbetaling 

is dan slechts € 4.000,- en deze worden vanaf eind 2021 geleverd.  

Bijtelling Lightyear One? 

Op dit moment staan zonne-energie aangedreven auto’s nog niet beschreven in een 

belastingplan. Hiervoor is de RAI Vereniging in overleg met het Ministerie van Financiën om 

de Lightyear in de categorie waterstof-auto’s te laten vallen. Dat betekent 4% bijtelling over 

de gehele aanschafwaarde. Dus geen grens trekkend bij € 50.000,-.  

Bestellen? 

Hiervoor heeft Lightyear een aparte reserveringspagina voor aangemaakt. Zie hier. Hier 

staan de verschillende reserverings- en aanbetalingsmogelijkheden beschreven. Hij kost  

€ 119.000,- excl. belastingen.  

 

https://lightyear.one/i-want-one/

