
 

 
 

 
 
 
 

Voor een snelle start 
 
Met een geldige reservering krijg je toegang tot de deelauto of deelfiets. 
 
Klik op de reservering en de app zoekt verbinding met het voertuig (straal van 
10 meter). Zodra de connectie is gemaakt, kun je op openen klikken en de deur 
gaat van het slot / het fietsslot opent zich automatisch. Let op dat er geen 
spaak tegen het slot drukt. 
 
Deel-auto 
In de auto gaat vervolgens een groene LED branden die bevestigd is op de 

voorruit ten teken dat je kunt starten. Ontkoppel de laadkabel van de 
laadpaal en de auto door met de pas/druppel die in de auto ligt het 
laadproces bij de laadpaal te beëindigen. Leg de laadkabel achter in de 
achterbak van de auto. Deze hoort bij de auto. Houd je voet op de rem 
en druk op de start/stop knop. De auto is 
gestart. Zet terwijl je de voet op de rem houdt, 
de auto in D om vooruit te rijden en in R om 
achteruit te rijden. 

Start de auto niet en geeft deze een melding over de sleutel of 
kaart, dan is de startonderbreker weer ingeschakeld (dubbele 
beveiliging, de groene LED is uit). Sluit de deuren met de app en 
open deze opnieuw (de deuren moeten fysiek ook sluiten en 
openen) en de LED zal weer groen worden. Het starten is weer 
mogelijk. 
 
Deel-e-bike 
Het slot opent zich automatisch na op openen geklikt te hebben. Vervolgens is het slot 
voorzien van een beveiliging waardoor het palletje niet 
meer naar beneden gedrukt kan worden. Door in de app 
op sluiten te klikken, zal deze beveiliging opgeheven 
worden en dien je handmatig het sluit te sluiten. Zorg dat 
het insteekslot met de ketting aan/om een vast object 
bevestigd is. 
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1. Inloggen 

De GoodMoovs app is beschikbaar voor 
Android (versie 6 of hoger) en iOS (versie 5 
of hoger) toestellen en is te vinden in de 
app store.  
 
Als de app voor de eerste keer wordt 
gestart verschijnt  het inlogscherm, hier kun 
je je GoodMoovs inloggegevens invoeren.  
 
Ga naar mijn.goodmoovs.com om je aan te 
melden als je nog geen inloggegevens 
hebt. 

Android 

iOS 
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2. Startscherm 

Nadat je bent ingelogd verschijnt er een 
overzicht met daaronder een menubalk met 
drie knoppen: 
 
Mijn Goodmoovs: via deze knop krijg je 
een overzicht van je actieve en toekomstige 
reserveringen. 
 
Nieuw: via deze knop maak je een nieuwe 
reservering aan. 
 
Informatie: Via deze knop kom je bij 
algemene informatie over je account en een 
overzicht van de veelgestelde vragen 
(F.A.Q. Frequently Asked Questions). 
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3. Nieuwe reservering 

Bij het maken van een nieuwe reservering 
wordt er eerst gevraagd of het een 
reservering voor privéritten of voor zakelijke 
ritten is. Om een keuze te maken klik je op 
de grote knoppen Privé of Zakelijk.. 
 
Opmerking: Achteraf kunnen individuele 
ritten via mijn.goodmoovs.com als zakelijk, 
zakelijk met privé omrijkilometers, 
woon-werk of privé worden gemarkeerd. 
. 

 

 

3.1. Aanmaken reservering 

Er verschijnt nu een invulscherm, waar je je 
gewenste details van een reservering kunt 
invullen. 
 
De velden zijn: 
Selecteer startlocatie: Kies hier de locatie 
van waaraf je je reservering wilt starten. 
Standaard staat de startlocatie van je 
laatste reservering al ingevuld. Door op het 
veld te klikken verschijnt een lijst met de 
voor jou beschikbare locaties, waarin je de 
gewenste locatie kunt selecteren. 
 
Startdatum/Einddatum en Tijd: Selecteer 
hier je gewenste start/einddatum en tijd.  
Wil je nu meteen vertrekken, klik dan op Nu 
en de huidige tijd verschijnt. 
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Geschatte reisafstand: Vul hier d.m.v. de 
schuifbalk het verwachte aantal kilometers 
tijdens de reservering in. In de toekomst zal 
deze informatie gebruikt worden om je een 
gerichter advies te geven over het te 
gebruiken voertuig. 
 
Als alle minimaal benodigde velden zijn 
ingevuld klik je op Selecteer je 
vervoersmiddel.  
 
Alleen voor een zakelijke reservering: 
Beschrijving: Zet hier (optioneel) een 
beschrijving van het doel van je reservering. 
Kostenplaats: Zet hier (optioneel) de 
bedrijfsafdeling waarvoor je de rit maakt 
Carpooling: Hier geef je aan of je je 
reservering beschikbaar stelt voor 
carpooling. In de toekomst zal deze optie 
gebruikt worden om voertuigen zo efficiënt 
en duurzaam mogelijk in te zetten. 

 

 

Op basis van de gewenste 
reserveerperiode toont GoodMoovs de 
beschikbare voertuigen. Selecteer het 
gewenste voertuig en bevestig je 
reservering.  
 
(Binnenkort geven we periode van de 
“bezette” voertuigen weer.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klik op Reservering maken.  
Er zal nog een laatste controle plaatsvinden 
of het voertuig nog steeds beschikbaar is.  
 
Is dit niet het geval kies dan een ander 
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voertuig. Indien er ook geen ander voertuig 
beschikbaar is kies je een nieuw tijdstip.  
 
 

 

Als het scherm zoals hiernaast afgebeeld 
verschijnt is de reservering gelukt en 
opgeslagen. Als deze melding niet 
verschijnt, probeer het dan opnieuw. 
 
In de Android app kun je de ‘back’ knop 
gebruiken om naar het overzicht van 
reserveringen te gaan. 
In de iPhone app gebeurt dit vanzelf na 
enkele sekonden. 

Android 
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iOS 

De reservering verschijnt in het overzicht 
onder de knop Mijn GoodMoovs. 
 

- Voor een auto geldt dat je 15 
minuten voor aanvang van de 
reserveer-periode al toegang kunt 
krijgen tot het voertuig. Dit wordt 
aangegeven door een groene stip. 
De sleutel is vanaf dan beschikbaar, 
maar dient nog wel geactiveerd te 
worden door deze aan te klikken.  
Hiervoor is een internetverbinding 
vereist.  

 
- Let op: Indien er bij het voertuig 

geen internetverbinding is (bijv in 
een parkeergarage) dan is activeren 
van de sleutel bij het voertuig niet 
mogelijk. Aangezien bij het activeren 
van de sleutel wordt gevraagd of er 
schade is aan het voertuig, kan in 
geval van een nieuwe schade deze 
informatie later worden gemeld. 
Eventuele nieuwe schades kunnen 
altijd nog later via de app worden 
toegevoegd. 
 

- Een blauwe stip geeft aan dat de 
sleutel geactiveerd is. Er is nu geen 
internetverbinding meer nodig om 
het voertuig te openen. 
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3.2. Gebruik reservering 
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De details van een reservering komen in 
beeld zodra je op de actieve (groene bol) 
reservering klikt. 
 
Het is mogelijk tussentijds schade te 
melden, de reservering te verlengen (kan 
alleen als de reservering actief is) of de 
reservering te verwijderen (dit laatste kan 
alleen als de reservering nog niet actief is). 

1. Met een geldige reservering kan via 
bluetooth verbinding met het 
voertuig opgebouwd worden. 

2. Het verlengen van de reservering 
kan alleen als de reservering actief 
is 

3. Het verwijderen van een reservering 
kan alleen als de reservering nog 
NIET actief is. 
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In het detail van de reservering wordt de 
status van de verbinding aangegeven. Staat 
hier verbonden, dan kun je het voertuig 
openen of afsluiten. Indien de melding 
‘Bluetooth inactief’ wordt weergegeven 
moet deze functie op je telefoon worden 
ingeschakeld.  
 

  
 
Het openen en sluiten van het voertuig kan 
door op het volgende icoon te klikken: 

 
 

Android 

iOS 
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Android 

iOS 
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Bij verlenging van je reservering, wordt er 
gecontroleerd of dit past in de planning van 
het voertuig. Je reservering wordt standaard 
met twee uur verlengd (deze mogelijkheid 
wordt in de nabije toekomst uitgebreid).  
 
Als verlengen niet mogelijk is en je bent niet 
op de eindtijd van je reservering terug op de 
thuis-locatie van de auto, neem dan contact 
op met de helpdesk. 
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3.3. Schade melden 

 
Schade melden is tijdens de reservering 
altijd mogelijk.  
 
1. Bij aanvang van je reservering is het 
belangrijk om de auto te controleren op 
eventuele schades. Bekende schades zijn 
zichtbaar in de app. Als er een nieuwe 
schade is en je meldt deze niet, zal de 
schade op jou verhaald worden en wordt 
het eigen risico gefactureerd! 
2. Tijdens de reservering kun je altijd op de 
knop SCHADE MELDEN drukken om een 
schade te melden 
3. Aan het einde van je rit kun je ook een 
schademelding doorgeven. Dit voorkomt 
onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is 
voor de schade. 
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Bij de schademelding wordt er getoond 
welke schades reeds zijn gerapporteerd. 
Als er geen nieuwe schade is, selecteer je 
de NEE knop. Als er wel schade is, die nog 
niet in het overzicht staat, meld deze dan 
door JA te selecteren. 
 
NB: er zijn op dit moment geen foto’s 
beschikbaar bij reeds gemelde schades. 
Deze functionaliteit volgt binnenkort. 
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Bij Beschrijving kun je aangeven wat de 
schade is en waar de schade is ontstaan.  
 
Selecteer het grijze cameravlak (Android) of 
grijze camera (iOS) om een foto te maken 
van de schade die je daarmee direct 
toevoegt aan de melding. 
 
Klik op VERSTUUR. 

Android 

iOS 
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3.4. Locatie voertuig bepalen 

Mocht het gereserveerde voertuig (nog) niet 
terug op de standlocatie staan, dan is het 
mogelijk om in de app de laatst bekende 
locatie van het voertuig op te vragen.  
 
Dit kan door in het detail van de reservering 
rechtsbovenin te klikken op het 
Google-maps icoon. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens zal een kaart verschijnen met 
de laatst bekende locatie van het voertuig. 
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3.5. Wijzigen reservering 

In de app is het momenteel niet mogelijk om 
een reservering te wijzigen. Ga hiervoor 
naar mijn.goodmoovs.com, selecteer de 
juiste reservering en wijzig deze. 
 
Alternatief voor wijzigen is de juiste 
reservering te verwijderen en een nieuwe 
aanmaken. 
LET OP: zodra jij de reservering verwijderd, 
wordt deze auto beschikbaar en kan 
iedereen deze reserveren. 
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4. Troubleshooting: Mogelijke oplossingen bij problemen 

4.1. Algemeen 
 

Onderwerp Actie 

De deuren openen niet Er is geen goede bluetooth connectie of deze is 
verloren gegaan. Ga terug naar het overzicht 
van reserveringen en klik opnieuw op de actieve 
reservering met blauwe bol. 
Openen de deuren nog steeds niet? Start de app 
opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te 
krijgen met de actuele reservering. 
 

Ik kan niet starten. Auto geeft melding 
van kaart niet gevonden (of sleutel 
niet gevonden) 

De bluetooth connectie is verloren gegaan. Ga 
terug naar het overzicht van reserveringen en 
klik opnieuw op de actieve reservering. 

Mijn fietsslot sluit niet! Het sluiten van het fietsslot is een handmatige 
actie. Met de app ontgrendel je het slot om het 
vervolgens handmatig te sluiten. 

Mijn reservering is verlopen en ik ben 
nog niet op de standplaats! 

Verleng je reservering. GoodMoovs waarschuwt 
wanneer iemand anders na jou het voertuig 
gereserveerd heeft. Is er op dat moment een 
conflict, wordt je hier beide van op de hoogte 
gesteld Contactgegevens worden gedeeld! 

Mijn afspraak loopt uit! Verleng je reservering. GoodMoovs waarschuwt 
wanneer iemand anders na jou het voertuig 
gereserveerd heeft. Is er op dat moment een 
conflict, wordt je hier beide van op de hoogte 
gesteld Contactgegevens worden gedeeld! 

Ik krijg geen connectie met het 
voertuig! 

Ga terug naar het overzicht van reserveringen 
en “ververs” dit scherm door dit naar beneden te 
trekken. De digitale sleutel wordt opnieuw 
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opgehaald. Ga vervolgens naar je reservering en 
probeer het opnieuw. Werkt het nog niet, bel dan 
de noodlijn op 085-7325660. 

Hoe werkt verlenging van mijn 
reservering? 

Je kunt je reservering eenmalig verlengen met 2 
uur. Zodra je de sleutel inlevert, wordt de 
inlevertijd de eindtijd van je reservering. 

Waarom kan ik maar eenmalig 
verlengen? 

Verlengen is een noodoplossing als je 
reservering uitloopt. Door te verlengen stel je 
een eventuele deelnemer die direct na jou heeft 
gereserveerd op de hoogte van jouw late 
aankomsttijd. Wij adviseren om altijd even 
contact met elkaar op te nemen bij vertraging. 

4.2. Support 
 

Onderwerp Actie 

Openingstijden callcenter 24/7. 
 

Bij een echte noodsituatie helpen we je graag 24 
uur per dag. Voor alle overige ondersteuning zijn 
we overdag altijd telefonisch bereikbaar. Minder 
urgente situaties kunnen ook gemaild worden 
naar support@goodmoovs.com. 
 
 

Waarom heet de supportlijn 
noodnummer? 

Het noodnummer is voor iedereen die onderweg 
dreigt te stranden. Deze is 24/7 beschikbaar. 
Voor alle andere vragen of verzoeken, zend je 
een e-mail naar: support@goodmoovs.com. Wij 
antwoorden dan spoedig. 

Ik heb me buitengesloten! Maak een reservering aan van 10 minuten om 
toegang te verkrijgen tot het voertuig. 

Ik moet nog even in de auto zijn maar 
kan niet reserveren. 

Bel met het noodnummer 085-7325660. Zij 
kunnen de auto op afstand openen en sluiten. 

Ik heb een ongeluk gehad. Hopelijk is er geen sprake van persoonlijk letsel. 
Handel alsof het voertuig jouw persoonlijk bezit 
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is. Vul altijd het schadeformulier in voorzien van 
de noodzakelijke gegevens en handtekeningen. 
Meld dit vervolgens via de schademelding in de 
app, per e-mail (support@goodmoovs.com) of 
via het noodnummer. 

Ik kan niet meer verder rijden door 
schade of andere technische 
problemen. 

Al onze voertuigen zijn aangesloten bij de 
voertuigsupport- en afsleepdienst. Bel deze en 
zij zullen je verder helpen. 
Nissan assistance: 020 - 354 95 42 
Renault routeservice: 010 - 851 17 20 
BMW assistance: 0800 - 0377 
Hyundai-alarmnummer: 020 - 851 22 22  
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