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Welkom bij 
OnzeAuto.

Wat leuk dat je gaat autodelen. In deze 
handleiding lees je hoe autodelen met 
OnzeAuto werkt.

Voordat je kunt gaan rijden, hoef je alleen 
de app (OnzeAuto - autodelen) nog te 
downloaden. Met de OnzeAuto app voor 
Android en Apple iOS reserveer en open je 
eenvoudig jouw auto en ga je op pad.

De app werkt standaard met bluetooth, zodat 
je de auto kunt openen en sluiten op plekken 
waar geen of slecht telefoonbereik is, zoals 
in een garage.

Zorg er dus voor voor dat locatiegegevens 
(voor deze app) en bluetooth altijd aanstaan. 
Bekijk voor instructies van de auto’s onze 
website.

Veel rijplezier!



Jouw favoriete 
auto’s in je 
broekzak



Stap 1. Download de app
Na de bevestiging van jouw aanmelding kun je de app 
downloaden. Download de app met de naam 
OnzeAuto - Autodelen. 

Stap 2. Vraag een wachtwood aan
Klik op ‘wachtwoord vergeten’ om een wachtwoord aan 
te maken. Gebruik jouw e-mailadres als gebruikersnaam. 
Je ontvangt een mail met het wachtwoord.

Stap 3. Inloggen met tweestapsverifi cicatie
Gebruik  het wachtwoord dat je zojuist hebt ontvangen 
om in te loggen. Vul vervolgens de tweestapsverifi catie 
in. Zo beveiligen we jouw account extra goed.

Vul de laatste 4 cijfers van jouw 
telefoonnummer in. Je ontvangt een SMS met 4 cijfers 
om jouw telefoonnummer te bevestigen.
telefoonnummer in. Je ontvangt een SMS met 4 cijfers 

In een paar stappen kun je 
beginnen met autodelen

Activeer de app



Een reservering maken

1. Selecteer een dag en 
tijd voor jouw reservering
Klik op de tijd en selecteer jouw 
gewenste dag en starttijd. Kies ook 
het moment dat je de auto weer 
terugbrengt.

2. Zoek een voertuig of 
kies je favoriet 
Je kunt op twee manieren een auto 
zoeken voor jouw gewenste tijd. Als 
eerst kun je klikken op ‘Zoek een 
voertuig’. 

Of klik direct op jouw favoriete 
voertuig. Aan het groene bolletje bij de 
auto zie je of deze beschikbaar is of 
niet. Deze manier is het snelst.

1. Selecteer een dag en 
tijd voor jouw reservering
Klik op de tijd en selecteer 
gewenste dag en starttijd. Kies ook 
het moment dat je de auto weer 
terugbrengt.

2. Zoek een voertuig of 
kies je favoriet 
Je kunt op twee manieren een 
zoeken voor jouw gewenste tijd. Als 



Bevestig jouw 
reservering en 

je bent klaar 
om te gaan!



Op pad met de auto
Starten en de auto openen
Klik op jouw actieve reservering op het hoofdscherm. Je ziet hier de 
huidige locatie van de auto. Je kunt de auto nu openen. Voordat je kunt 
gaan rijden, word je eerst nog gevraagd om eventuele schade te melden. 

Beëindigen van jouw reservering
Ben je weer terug op de thuislocatie? Controleer of de auto uitstaat, jouw 
spullen uit de auto zijn, de auto oplaadt en check op eventuele schades. 
Zet de auto op slot. Je kunt jouw reservering nu beëindigen.

Verlengen of later dan gepland terug
Wil je langer weg dan je hebt gereserveerd? Je kunt jouw reservering 
verlengen als de auto nog beschikbaar is. Klik hiervoor op wijzigen. Ben je 
onverhoopt later terug dan gepland? Geef dit door aan de helpdesk en jouw 
mede autodelers. Beëindig bij terugkomst de reservering.

Let op: als je de schadecheck aan het begin van de reservering niet doet, gaat de auto niet aan.



Handig om te weten
De auto opladen

Bij terugkomst op de thuislocatie moet de auto als het mogelijk 
is altijd weer aan de laadpaal. In de auto vind je de laadpas en 
de laadkabel. Scan met het pasje altijd de laadpaal. Anders 
laadt de auto niet op. Ook op een tussenlocatie kun je gewoon 
opladen. Probeer snelladers zo veel mogelijk te vermijden.

Om de laadkabel te ontkoppelen, scan je ook weer de laadpaal. 
Leg de kabel vervolgens weer in de kofferbak. Laat deze nooit 
achter op locatie!

Instructievideo’s van de auto’s

Op de website staan instructievideo’s van verschillende typen 
deelauto’s. Bekijk deze voordat je voor het eerst in de auto 
stapt. Zo weet je precies hoe de auto’s werken en wat je moet 
doen. Je kunt ze vinden op 
onzeauto.com/support/home

Van tevoren wijzigen of annuleren

Voor de start van jouw reservering kun je deze altijd nog 
wijzigen of annuleren. Zodra jouw reservering is begonnen, kun 
je alleen nog verlengen of beëindigen.

Veelgestelde vragen

Op onzeauto.com/support en in de app vind je nog veel meer 
handige tips en tricks over autodelen. Neem vooral een kijkje.



Pech, schade of diefstal
De auto heeft schade en kan niet meer rijden

Kun je niet meer rijden door een ongeval of ander soort schade? 
Bel de helpdesk voor jouw auto via (030) 227 15 40 en kies optie 2. De 
mobiliteitsservice komt dan naar je toe. Informeer ook OnzeAuto via 
support@onzeauto.com, zodat bijvoorbeeld reserveringen van volgende 
gebruikers kunnen worden gewijzigd.

Is het een kleine schade en kun je de thuislocatie gewoon bereiken? Meld 
de schade dan bij het beëindigen van jouw reservering. 

Schadeformulier invullen

Probeer bij een tweezijdige schade (met een andere weggebruiker) een 

foto te maken van het voertuig van de andere partij. En zorg dat het
kenteken ook op de foto staat. Deze foto(‘s) zijn nodig voor het
schadedossier. In de auto vind je een schadeformulier. Of vul deze in via 
www.mobielschademelden.nl.

Als er geen andere weggebruiker betrokken is bij
de schade, bijvoorbeeld bij een aanrijding tegen een paaltje of een boom, 
dan hoef je geen Europees schadeformulier in te vullen. Slechts in enkele
gevallen kan het zijn dat wij dit alsnog nodig hebben. Dan nemen we 
contact met je op.

Diefstal

Gaat het om inbraak- en diefstalschade? Doe dan
aangifte bij de politie via www.politie.nl en informeer OnzeAuto via 
support@onzeauto.com. Bel bij vermissing van de auto de helpdesk en 
informeer OnzeAuto via support@onzeauto.com



Contact
Algemene vragen

Heb je een algemene vraag over bijvoorbeeld autodelen, de auto’s, jouw 
account of reserveringen? Neem dan contact op met OnzeAuto via 
support@onzeauto.com of kijk op de hulppagina op website voor de 
meest gestelde vragen. We helpen je altijd graag.

Vraag het jouw mede-autodelers

Bij (bijna) alle deelinitiatieven bestaat er een WhatsApp groep voor de 
autodelers. Hierin kun je bijvoorbeeld doorgeven als iemand iets in de 
auto heeft laten liggen, waar de deelauto staat als de eigen laadpaal 
bezet is of als je onverhoopt later terug bent. Waarschijnlijk kunnen jouw 
mede-autodelers jouw vragen het beste en snelst beantwoorden. Dat 
kan verschillen van vragen over het laden en de laadkabel tot hoe de app 
werkt. 

Telefoonummer voor directe hulp

Heb je direct hulp nodig, omdat je de auto bijvoorbeeld niet kunt openen 
terwijl jouw reservering al is begonnen? Of heb je pech of schade en kun 
je niet meer verder rijden? Bel dan naar 030 227 15 40. 

Via het keuzemenu leiden we je door naar de beste persoon die 
je op dat moment kan helpen, zoals de helpdesk van de app of de 
mobiliteitsservice voor de deelauto.



Veel plezier 
met autodelen!


