
 

Handleiding gebruik app en auto 
 
Welkom! Je bent autodeler bij MobiGo. MobiGo is de deelautoaanbieder (het bedrijf) 
van MobiCoop, de coöperatie waar je als autodeler lid van kunt worden. 
MobiGo werkt samen met energie coöperaties om samen duurzame deelmobiliteit aan 
te bieden. We maken hierbij op technisch vlak gebruik van het platform van WeGo 
Carsharing Solutions, afgekort WeGo. WeGo levert het platform, de hardware, de app én 
ook de helpdesk op het moment dat er iets niet helemaal goed loopt met de app of je 
telefoon.  
We maken gebruik van de modernste technieken. Dat zorgt voor zekerheid, en soms ook 
voor onverwachte ontwikkelingen. Samen ontwikkelen we door. Deel vooral je 
ervaringen, je positieve en zeker ook de ervaringen waar we ons mee kunnen 
verbeteren.  
 
Het autodelen is een samenwerking tussen diverse organisaties, te weten: 

- MobiGo als jouw aanbieder, contractpartij, vraagbaak voor veel zaken 
- WeGo als technische partij en helpdesk voor alles over het gebruik van de app, 

het openen en sluiten van de auto en maken van reserveringen 
- De verschillende leasemaatschappijen en de bijbehorende ‘berijdersservices’ 

(eigen “Wegenwacht”) bij problemen met de auto 
- De laadpaalexploitant als de laadpaal niet goed functioneert (bijvoorbeeld als 

de laadsessie niet wil starten, de laadpaal een storing aangeeft of als de kabel 
niet los wil) 

- Eventueel je lokale contactpersoon of je eigen energie coöperatie. 
 
In het dagelijks gebruik heb je alleen te maken met MobiGo en de app van WeGo.  
Deze handleiding kun je ook terugvinden in de app, bij je account onderaan bij 
“Overeenkomsten”.  

 
  



 

De eerste keer inloggen  
Na het inschrijven en kennismaking/proefrit ontvang je een 
activatiemail. Hier is een link opgenomen naar de Appstore en 
Playstore voor de juiste app. Met de activatiemail maak je je eigen 
unieke wachtwoord aan en activeer je je account.  
Als je de app gedownload hebt, kun je inloggen met je inlognaam en 
via de activatiemail aangemaakte wachtwoord.  
 
Reservering maken 
Na het inloggen kom je op het scherm met de reserveringen en om 
een nieuwe te maken.  
Je kunt verschillende reserveringen maken: 

- Een ‘vrije’ reservering op de dag zelf of een toekomstige 
datum (van 1 minuut tot vele uren) 

- Een dagreservering (niet mogelijk op de dag die al ingegaan 
is), om gebruik te kunnen maken van het dagtarief; de dagreservering loopt van 
0:00-23:59 uur op de dag zelf.  

- Een weekendreservering (niet mogelijk als het ‘weekend’ al in is gegaan), voor 
het weekendtarief dat is voor de periode vrijdag 17:00u tot en met maandag 
12:00 uur.  

- Wil je een weekendreservering van zaterdag en zondag: kies dan de 
dagreservering en kies de juiste 2 dagen. 

- De dagreservering kan voor meerdere dagen achtereen. Selecteer daarvoor de 
gewenste data. NB: Bij 3 dagen of langer afstemmen met de beheerder om af te 
spreken of het mogelijk is en zo ja, welke auto.  

 
De ‘vrije’ reservering 

    
 
Als je de app opstart zie je het startscherm (scherm 1), klik op de datum/tijdbalk. 
Daarna krijg je scherm 2 en kun je de datum selecteren en de tijd verschuiven (bovenste 



 

balk is begintijd, onderste de eindtijd). Klik vervolgens op “Toon beschikbare voertuigen” 
om de beschikbare voertuigen op jouw beoogde tijden te zien. Klik vervolgens op je 
auto, je krijgt dan scherm 3 te zien en klik op Reserveren en vervolgens volgt scherm 4: 
Je vroertuig is gereserveerd.  
Als je op het ‘kalendertekentje’ klikt (scherm 2, linksonder) dan zie je voor de 
aangegeven tijd de beschikbaarheidskalender van alle auto’s, inclusief de al 
gereserveerde periode’s. Zo kun je eventueel nog je tijd aanpassen aan de 
bschikbaarheid of kun je een andere auto kiezen. 
 
Dag, weekend of herhaalde reserveringen 

 
 
Scherm 1 krijg je te zien nadat je op de tijdbalk hebt geklikt je ziet dan vlak onder het 
kaartje het tekentje met een klokje, het 24u tekentje en het tekentje met …. 

- Het tekentje met het klokje is voor de ‘terugkerende reserveringen’. Je kunt een 
reservering tot 10x herhalen met 1 boeking. Je kunt vervolgens wel de 
individuele reserveringen verwijderen.  

- Als je klikt op het 24 tekentje, kun je een dag reserveren. Klik gewoon op de 
datum, of kies de data achtereen en je hebt voor die datum of data aaneen de 
dagreservering gemaakt. Pas dan de tijden niet aan, dan wordt het weer een 
gewone reservering waarbij je per uur betaalt! 

- Als je klikt op ‘….’ maak je een weekendreservering. Deze is van vrijdag 17u tot en 
met maandag 12 u en kost voor de meeste auto’s en abonnementen het tarief 
van 2 dagreserveringen + € 10.  

- Als je een weekendreservering wilt van zaterdag en zondag, kies dan de 
dagreservering en de data die bij het weekend horen. Kies dan niet van 
bijvoorbeeld zaterdag 8 tot zondag 21 uur, want dan betaal je het uurtarief per 
uur, in plaats van 2x dagtarief.  

  



 

 

 
 
Als je een periode hebt gekozen kun je de beschikbare auto kiezen. Als je op een 
beschikbare auto hebt geklikt, krijg je scherm 1 te zien. Klik je op reserveren, dan kom je 
bij de bevestiging, scherm 2.  
Je zult dan ook je reservering terugzien in de lijst met reserveringen en je krijgt een 
bevestiging van je reservering per e-mail. Ook als je annuleert of een wijziging 
doorvoert van je reservering, krijg je een bevestiging per e-mail. Een half uur voor de 
start van je reservering krijg je een melding in de app van WeGo.  
 
Start van je reservering 

 
 
Na het maken van je reservering zie je scherm 1: kenteken van je auto, locatie en de 
accustatus op dat moment (i.h.a. volgt iedere 4 uur een update van de accustatus; voor 
directe boekingen op korte termijn kan het zijn dat deze dus niet actueel is; de status is 
dus ook niet nuttig om te bekijken voor een reservering voor morgen of volgende week).  



 

 
 
Annuleren of aanpassen  
Tot aan de start van je reservering kun je deze nog annuleren (met het rode ‘prullenbak’ 
tekentje) of aanpassen (met het potlood-tekentje. Na het verstrijken van de begintijd is 
inkorten niet meer mogelijk, verlengen wel (tot het moment dat de volgende 
reservering in gaat, met een marge). 
 
Het starten van je reservering 

- In de periode voordat je de reservering hebt gestart, staat in het scherm “Digitale 
sleutels niet aanwezig”.  

- Zodra je met WiFi of 4G/5G je reservering hebt gestart, worden de digitale 
sleutels om de auto te openen, starten en sluiten in de app geladen. Direct 
daarna verschijnt ook in je scherm in de groene balk: “Digitale sleutels 
aanwezig”.  

- Nu kun je de auto met BT-verbinding openen. De BT-verbinding zorgt er voor dat 
het sluiten en openen vervolgens ook weer werkt in bijvoorbeeld een 
parkeergarage.  

- NB: mocht het zijn dat je opnieuw moet inloggen in de app, dan is daar vaak 
internetverbinding voor nodig, die in een parkeergarage vaak slecht of niet 
aanwezig is. De oplossing is dan om even naar buiten te gaan en met 
internetverbinding weer in te loggen.  

 
Schade 
Zowel bij aanvang van de reservering als bij het afsluiten van de reservering krijg je de 
vraag of er (nieuwe) schade is. De al eerder gemelde schade zie je terug met een foto; 
als je daar op klikt zie je een toelichting. Is er een nieuwe schade voorafgaand aan de 
start van je boeking, geef dat dan aan. Als je dat na afloop van je rit schade aangeeft, is 
die voor jouw rekening. Ook als dat de volgende gebruiker aangeeft bij zijn of haar start 
van de reservering.  
Klik op “toevoegen” als er nieuwe schade is, of “volgende” als je klaar bent. De boeking 
is dan afgesloten, de auto is weer beschikbaar voor de volgende autodeler. 
 
Afsluiten van je boeking/reservering 
Het is van belang dat je na afloop van je rit je boeking altijd goed afsluit. Als je jouw 
boeking niet afsluit, lopen de reserveringskosten door, ook nadat je gereserveerde tijd 
voorbij is en de auto weer op de juiste plaats terug staat. De tijd die je betaalt, loopt 
vanaf de gereserveerde tijd (of als je eerder start; dat kan al een kwartier voor je 
gereserveerde tijd) tot en met einde gereserveerde tijd of de “einde boekingstijd” als dat 
later is.  
TIP: let er goed op dat je lopende reservering uit je scherm is verdwenen, dan is deze 
ook echt afgesloten en stoppen de kosten.  
 



 

Mocht je tegen problemen aanlopen met de app, het openen of sluiten van de auto: het 
nummer van de WeGo Driversdesk (24/7) is +31 85 048 5700. Sla dit nummer alvast op in 
je telefoon, dan heb je het altijd bij de hand. 
 
Veel rijplezier! 
 
MobiGo.  


