
Lees alle stappen zorgvuldig door! 

Helpdesk  +31 (0)85-7325660  

 

Wegrijden 
 

 

 
Stap 1. Neem de laadpas uit het middenconsole.  

 

 Stap 2. Stekker uit de laadpaal  

Houd het laadpasje tegen de zwarte markering van het laadpunt om de kabel 
te ontgrendelen. Je kunt de stekker nu uit het laadpunt halen. 

Komt de stekker toch niet los, bel met de helpdesk, 085-7325660. Het 
laadpaalnummer vind je onder de instructie op het laadpunt. 

 

Stap 3. Stekker uit auto  

Haal nu de kabel uit de auto, en sluit de klepjes.  

 

 

Stap 4. Berg de laadkabel op in de achterbak. Laat deze niet achter bij de 
laadpaal!  

 

   Stap 5. Starten  

Houd je voet op de rem en druk op de startknop. Als er op het dashboard een 

groen autootje oplicht is de auto gestart. 

• Als de auto niet start (melding ‘Houd afstandsbediening bij 
stuurkolom’), dan zit de startonderbreker er weer op.  

• Doe dan de portieren dicht en met de app op slot en weer van slot, 
en je kunt weer starten. 

Let op: als de portieren open zijn, kun je niet starten. 

 

Stap 6. Handrem ontgrendelen 

Ontgrendel de “handrem” door met je linkervoet het pedaal in te drukken 

links onder het stuur. 

  

Is de auto niet opgeladen? Mail onze helpdesk (info@goodmoovs.com). 

Dan zoeken wij uit waarom je voorganger niet heeft opgeladen. 

TZ-903-P 



Lees alle stappen zorgvuldig door! 

Helpdesk  +31 (0)85-7325660  

 

Terugkomen 

Stap 1.  

Parkeer de auto bij het laadpunt. Zet de pook in de P-stand en activeer de 
“handrem” door met je linkervoet het pedaal in te drukken links onder het 
stuur.  Druk op de start/stop-knop om de auto uit te zetten.  

 

Stap 2.  

Druk op de knop links van het stuur om de laadklep te openen. Haal de kabel 
uit de achterbak en stop de stekkers in de auto en de laadpaal.  

 

 

Stap 3.  

Houd het laadpasje tegen de markering op de laadpaal om het laadproces te 
starten. Na een paar tellen hoor je twee hoge piepjes: de auto laadt.  

 

 

 

 

 

 

Stap 4. Afsluiten 

Leg de laadpas weer terug in het middenconsole, en sluit de deuren. 

Doe de deuren via de app op slot. Druk op ‘beëindig reservering’ om de auto 
beschikbaar te maken voor de volgende gebruiker.  

Tot de volgende keer! Voor vragen en suggesties: info@goodmoovs.com 

TZ-903-P 
 

Controleer of de auto laadt: het lampje op de paal wordt blauw en op het 

dashboard knipperen een, twee of drie blauwe ledjes. Als dat niet het 

geval is, wordt de auto niet opgeladen. Daar heeft de volgende gebruiker 

last van! 

Lukt het opladen niet, bel dan met de helpdesk (085-7325660). 


