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1. Buurtmobiliteit 
 

 

1.1 Wat is buurtmobiliteit? 

 

Eigenlijk is het idee heel simpel: we hebben samen een groot aantal vervoermiddelen dat we met 

elkaar kunnen delen. De gemiddelde auto wordt namelijk maar één uur per dag gebruikt en staat dus 

23 uur stil. Niet voor niets wordt autodelen in Nederland steeds populairder, het aantal deelauto’s 

bedraagt inmiddels al zo’n 15.000. En soms pak je de auto, terwijl een bakfiets ook een prima 

oplossing zou zijn. Kortom: het kan veel slimmer, makkelijker en goedkoper. 

 

In het project Buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer, door gezamenlijk gebruik 

te maken van bijvoorbeeld elkaars auto’s, bakfietsen, e-bikes. Via deze groepen wordt het 

buurtbewoners zo makkelijk mogelijk gemaakt de auto van de buren te gebruiken, of juist de auto te 

laten staan en een keer met de elektrische bakfiets op stap te gaan. Zij doen dat in een lokale 

community, via een vaak al bestaand deelplatform. Zo besparen ze ruimte en geld, leren ze elkaar als 

buren steeds beter kennen en werken ze gezamenlijk aan een duurzamere buurt. 

 

Delen levert individuele voordelen op (denk aan kostenbesparing, meer keuzevrijheid en de 

persoonlijke beschikking over een uitgebreid vervoersaanbod) en collectieve voordelen (bijvoorbeeld 

meer ruimte voor groen en spelen in de buurt). 

 

 

1.2 Filosofie buurtmobiliteit 

 

De community werkt alleen als je je aan de spelregels houdt en daarmee anderen in de community 

vertrouwen geeft. We gaan er vanuit dat de anderen in de community jou daarmee ook vertrouwen 

geven. De kern van de communities is dus dat leden van de community kunnen vertrouwen op het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de ander. 

 

Als je meedoet met een community kies je ervoor om als inwoner van jouw buurt volgens deze 

filosofie met elkaar om te gaan. Als je je hier om de één of andere reden niet in kunt vinden, maak er 

dan geen gebruik van. 

 

 

1.3 Lokale community in MyWheels en de voordelen 

 

Het organiseren van de (ver)huur en de onderling geldstromen binnen de lokale communities wordt 

geregeld via de service van MyWheels: https://mywheels.nl/. Dit is een bestaand platform en een 

sociale onderneming. 

Daarnaast zijn er voor lokale communities een aantal gunstige afspraken gemaakt met MyWheels.  

Als deelnemer van een community geniet je de volgende voordelen: 

• De borg bedraagt bij deelname aan de community maar € 25,- per deelnemende huurder (in 

plaats van de normale € 250,-); 

• De transactiekosten voor de eerste vijftig ritten aan de huurderskant zijn gratis (normaal 

gesproken € 2,50 per rit); 

• In de community is het mogelijk ook andere vervoermiddelen dan alleen auto’s te delen en te 

gebruiken (denk aan elektrische fietsen of bakfietsen). Voor deze vervoermiddelen rekent 

MyWheels geen transactiekosten (noch aan de huurderskant, noch aan de verhuurderskant); 

• Je wordt uitgenodigd voor gezamenlijke activiteiten van de community. 

 

 

 

https://mywheels.nl/


1.4 Lid worden 

 

Om lid te worden van een community word je uiteraard eerst lid van MyWheels en doorloop je verder 

een aantal aparte stappen. Die stappen staan uitgelegd op de specifieke communitypagina voor jouw 

buurt. 

Als je besluit lid te worden, verbind je je dus niet alleen aan de spelregels van de community, maar 

ook aan de algemene voorwaarden van MyWheels zelf. Deze kun je vinden op: 

https://mywheels.nl/voorwaarden. Dat betekent onder andere dat je je rekeningen op tijd moet betalen 

(denk aan gewone rekeningen voor het gebruik van vervoermiddelen, eventuele schade of 

(verkeers)boetes). 

Omdat we begrijpen dat autodelen misschien nieuw voor je is, hebben we in deze handleiding alles 

wat je wilt weten over autodelen via MyWheels overzichtelijk op een rijtje gezet. 

 

 

1.5 Contact 

 

De communities binnen het project Buurtmobiliteit zijn altijd een initiatief van bewoners uit de buurt 

zelf. Zij worden daarbij ondersteund door de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Neem voor meer 

informatie contact op met: Jeannine van Bree (j.van.bree@nmu.nl, 030-2567358). 
  

https://mywheels.nl/voorwaarden
mailto:j.van.bree@nmu.nl


2. Delen via MyWheels: hoe het werkt 
 

 

Duizenden mensen delen honderden auto's 

MyWheels is het non-profit platform voor het delen van auto's. Het is de plek waar mensen die een 

auto zoeken en die een auto aanbieden elkaar vinden. 

 

Veel keus uit auto's in je buurt 

Zuinige auto's, ruime auto's, goedkope auto's, mooie auto's: bij MyWheels kun je ze huren of 

verhuren. 

 

Reserveer tot 1 minuut van tevoren 

Via internet of smartphone reserveer je eenvoudig de auto die je wilt. 

 

Goed verzekerd op weg 

MyWheels zorgt ervoor dat alles geregeld is en jij veilig op weg kunt. 

 

Lid worden is makkelijk en gratis 

Je betaalt alleen als je rijdt. Je kunt na aanmelding meteen gaan huren of je eigen auto gratis te huur 

zetten. 

 

Heldere tarieven en voorwaarden 

Vaak zijn er voordelige tarieven per dag. Overige kosten staan in de MyWheels tarieflijst. 

 

 

2.1 MyWheels: Lid worden 

 

MyWheels heeft eigen auto’s en particuliere deelauto’s. De eigen auto’s van MyWheels en sommige 

particuliere auto’s hebben een boardcomputer en worden geopend met een chipkaart. De meeste 

particuliere auto’s worden geopend met een sleutel.  

 

MyWheels is lokaal georganiseerd. Inmiddels staan in vrijwel elke grotere plaats in Nederland 

deelauto’s via MyWheels. Steeds meer plaatsen hebben een coördinator, het aanspreekpunt voor 

alles wat met autodelen te maken heeft in die plaats. Elke plaats heeft een eigen plek binnen 

MyWheels. Op de plaatspagina staat lokaal nieuws en stelt de coördinator zich aan je voor. 

 

Lid worden 

Lid worden van MyWheels is helemaal gratis. Je betaalt alleen als je een vervoersmiddel gebruikt. 

Vervolgens kun je eenvoudig via internet of via de app op je smartphone vervoersmiddelen zoeken, 

huren en verhuren en reserveringen bijhouden. 

 

Borg en contracten 

Een auto huren kan alleen als je eenmalig de borg hebt betaald (voor mensen die alleen verhuren en 

niet huren geldt dit niet). Voordat je een auto kunt huren, heb je een contract nodig. Dat is een 

overeenkomst waarmee vast ligt wie de kosten van de gemaakte ritten betaalt. Nadat je de borg hebt 

overgemaakt en MyWheels jouw aanmelding heeft goedgekeurd, wordt automatisch een contract 

aangemaakt. Dit contract is zichtbaar onder ‘mijn contracten’, je bent dan klaar om te gaan rijden.  

Je kunt ook door een ander lid als medelid worden toegevoegd aan zijn of haar contract, bijvoorbeeld 

binnen een gezin met meerdere gezinsleden die op eenzelfde contract auto’s huren. Dan betaalt de 

ander jouw gereden ritten (en je betaalt maar één keer borg).  

 

 

 



2.2 Huren: hoe een auto huren werkt 

 

Een deelauto huren is eenvoudig. In het begin is het wellicht even wennen. 

 

Stap 1. Zoek een auto in de buurt 

Zoek een geschikte deelauto bij jou in de buurt. Via 'huur een auto' kun je een auto kiezen uit de lijst. 

Vul je huidige locatie in. Als MyWheels je adres kent zie je meteen de auto's bij je in de buurt. Bovenin 

de balk kun je invoeren wanneer je een auto wilt huren. Je kunt dat ook leeg laten, je ziet dan alle 

auto's. Als je wel iets invult zie je alleen de auto's die in dat interval beschikbaar zijn. 

 

Stap 2. Reserveer een auto 

Via internet of een smartphone reserveer je eenvoudig de auto die je wilt. Klik op de auto in de lijst die 

je wilt huren. Je krijgt informatie over de auto en de kosten. Ook zie je in de kalender van de auto 

wanneer de auto nog vrij is. Als je (tijdelijk) niet over internet en/of een smartphone beschikt, kun je 

ook telefonisch reserveren via het kantoor (0228-514824). 

 

Stap 3. Stap in 

De auto open je met je OV-chipkaart als de auto een boordcomputer heeft of je spreekt af met de 

verhuurder voor de sleuteloverdracht. 

 

De auto openen met de sleutel 

De meeste particuliere deelauto's open je gewoon met de sleutel. Maak na het reserveren van de auto 

een afspraak met de verhuurder hoe en wanneer je de sleutel krijgt. De contactgegevens van de 

verhuurder kun je in de bevestigingsmail vinden. 

 

Auto openen met je chipkaart 

Een deel van de auto's open je met je OV-chipkaart. Deze auto's hebben een boordcomputer die met 

MyWheels in verbinding staat. Als dit het geval is, staat er bij de auto vermeld dat er voor de auto een 

chipkaart nodig is. Houd je chipkaart (2 seconden) tegen de voorruit bij de gele kaartlezer. Als je een 

geldige reservering hebt, springen de deuren van het slot. Je hoort een hoge pieptoon en op de lezer 

brandt even een groen lampje. Als er een rood lampje oplicht, wordt je kaart wel herkend, maar heeft 

de auto geen geldige reservering op jouw naam op dit moment. Controleer de auto op schade voor je 

instapt. Als er nieuwe schade is, meld die meteen om te voorkomen dat jij er aansprakelijk voor wordt 

gesteld. 

 

Je kunt nu gaan rijden. In het geval van auto’s met boordcomputer worden uren en kilometers 

automatisch bijgehouden. De boordcomputer staat in verbinding met MyWheels. 

Bij de meeste particuliere auto’s zonder boordcomputer is dat niet zo. Zorg dat je in dat geval zowel de 

begin- als de eindstand van de kilometerteller noteert en dit na afloop van de rit aan MyWheels 

doorgeeft. 

 

Tanken 

Het is niet nodig na iedere rit de auto af te tanken. Je moet de auto met minimaal 1/4 tank achterlaten 

voor de volgende gebruiker. Let op dat je de juiste brandstof tankt! Bijna alle MyWheels deelauto's 

rijden op Euro 95 loodvrij. Sommige auto's hebben een tankpas waarmee je gratis kunt tanken. Bij de 

meeste particuliere auto's moet je de brandstof zelf betalen, dit wordt door MyWheels met je rit 

verrekend. 

 

Tanken met auto's zonder tankpas 

Je moet de brandstof voorschieten en dus zelf betalen bij de pomp. Bewaar de brandstofbon en zet er 

het kenteken van de auto, de actuele kilometerstand en je naam op. Scan het en mail het naar 

MyWheels (info@mywheels, of stuur het op), je krijgt de kosten dan terug. Je kunt de bon ook zelf met 

de eigenaar verrekenen. 



 

Tanken met auto's met tankpas voor gratis tanken  

Je kunt afrekenen met de tankpas die in de map in het dashboardkastje zit, op deze manier hoef je bij 

het tankstation niets te betalen voor de benzine. Je hoeft de tankbon niet te bewaren. Als het betalen 

met de tankpas mislukt, moet je het zelf voorschieten. Schrijf dan het kenteken van de auto, de 

actuele kilometerstand, je naam en bankrekeningnummer op het bonnetje en stuur het naar 

MyWheels, je krijgt de kosten dan terug. Het betalen met de tankpas gaat als volgt: 

 tankpas insteken 

 pincode invoeren 

 de vraag 'Vervangende auto?' beantwoorden met [nee] 

 kilometerstand invoeren (mag afgerond op 100 km zodat je het makkelijk kunt onthouden) 

 

Stap 4. Auto terugbrengen 

Breng de auto na afloop van de rit weer terug naar de plek waar je hem opgehaald heb. Sluit 

deelauto's met boordcomputer af door de sleutel in het dashboardkastje te leggen en vergrendel de 

deuren door de chipkaart voor de lezer te houden. Zorg dat je bij particuliere auto's zowel de begin- 

als de eindstand van de kilometerteller noteert en dit na afloop van de rit aan ons doorgeeft. Je hoeft 

de verhuurder dan nog niet te betalen. Maandelijks incasseert MyWheels de ritkosten van je 

bankrekening. Dat bedrag keren wij vervolgens uit aan de verhuurder(s). Je betaalt het bedrag dus 

niet rechtstreeks aan de verhuurder, MyWheels regelt dat voor je. 

 

Kosten van het huren van een auto 

Lid worden van MyWheels is helemaal gratis. Je betaalt alleen als je een auto gebruikt.  

De huurprijs verschilt per auto en wordt door de verhuurder bepaald. De tarieven staan bij de auto 

vermeld. Bij elke auto staat een dagprijs die je per 24 uur betaalt. Die 24 uur worden gerekend vanaf 

de starttijd. Huur je de auto voor slechts een paar uur, dan wordt de uurprijs berekend over het aantal 

uur dat je hebt gereden.  

Bij de meeste particuliere auto's zijn de eerste 100 kilometer gratis, daarna betaal je een prijs per 

kilometer. Voor ritten korter dan 10 uur krijgt de huurder 10 kilometer per uur gratis. Voor de brandstof 

betaal je een vaste prijs per kilometer, zo weet je precies waar je aan toe bent. Huur je de auto voor 

slechts een paar uur, dan wordt de uurprijs berekend over het aantal uur dat je hebt gereden. De 

dagprijs is het maximum bedrag dat je betaalt. De dagprijs is inclusief verzekering. 

Bij de meeste particuliere auto's moet je de brandstof eerst zelf betalen, dit wordt door MyWheels later 

met je rit verrekend. 

De boekingskosten voor de huurder per rit zijn € 2,50, dit zijn de kosten die MyWheels heft op het 

doen van een reservering. (voor de verhuurder zijn deze kosten ook € 2,50 per rit) 

 

Betalen 

Je hoeft de verhuurder niet rechtstreeks te betalen. Maandelijks incasseert MyWheels de ritkosten van 

je bankrekening. Dat bedrag keren zij vervolgens uit aan de verhuurder(s). Je betaalt het bedrag dus 

niet rechtstreeks aan de verhuurder, dat wordt voor je geregeld. 

 

Verzekering en verlagen eigen risico 

De verzekering is goed geregeld. De tarieven zijn inclusief verzekering. Het eigen risico bij schade is 

meestal 250 euro. Dat eigen risico kan voor 3,50 euro per rit met 250 euro verlaagd worden. 

Aangezien het eigen risico meestal 250 euro is, kan het dus geheel afgekocht worden. Dit kun je bij 

'Mijn contracten' in je dashboard instellen. Voor bestuurders tot en met 24 jaar, voor bestuurders van 

busjes en voor bestuurders die de afgelopen 24 maanden schade hebben gehad, is het eigen risico 

500 euro. 

 

  



Abonnementen 

Lees hier meer over de abonnementen die MyWheels aanbiedt: https://mywheels.nl/tarieven-huren. 

 

Overige kosten 

Reden Kosten 

Annuleren reservering (tot 1 uur voor aanvang) gratis 

Annuleren reservering (tot 1 minuut voor aanvang) € 5, gratis voor Premium en Super leden 

Inkorten reservering (indien je eerder terug bent) € 5, gratis voor Premium en Super leden 

Factuur per post (per factuur) € 3,50 

Betaling op rekening i.p.v. automatische incasso € 3,50 

Administratiekosten boete € 3,50 

Aanmaning boete € 7,50 

MyWheels chipkaart (gebruik van OV-chipkaart is gratis) € 7,50 

Als de auto vuil is achtergelaten € 25,- (*) 

Als er gerookt is in de auto € 25,- (*) 

Auto te laat terug brengen € 25,- (*) 

Accu leeg door de lichten te laten branden € 35,- 

(*) of de kosten die de benadeelde heeft moeten maken. 

 

 

2.3 Verhuren: Hoe een auto verhuren werkt 

 

Waarom zou ik mijn auto verhuren? 

Misschien vind je het zonde dat jouw auto zo vaak stil staat. Misschien wil je andere mensen helpen 

die niet zo mobiel zijn. Of je wilt geld verdienen om je autokosten terug te verdienen. Een auto is 

immers een duur bezit, vooral als hij stilstaat is dat zonde. 

Waarom via MyWheels delen? 

Als je jouw auto op MyWheels zet, is die zichtbaar voor duizenden mensen die graag een auto willen 

gebruiken. Jouw auto kan een lucratieve business worden in plaats van een kostenpost. 

Je kunt op de website zelf de prijs van jouw auto bepalen, aangeven wanneer je de auto zelf nodig 

hebt en bepalen of je een reservering op jouw auto wel of niet accepteert. Zo houd je alles in eigen 

hand en kom je niet voor verassingen te staan. 

 

Stap 1. Meld je auto aan 

Je auto aanmelden is simpel. Ga naar ‘verhuur je auto’ en kies voor ‘Voeg je auto toe’. Je vult daar je 

kenteken in. Vervolgens kun je via ‘mijn account, mijn auto's’ de gegevens van je auto aanvullen. 

Maak het aantrekkelijk zodat mensen graag voor jouw auto kiezen. Vul ook een wervende tekst waarin 

je aangeeft waarom mensen jouw auto zouden moeten pakken. 

Neem één tot drie foto's van jouw auto en voeg foto’s toe. Alle foto's zijn zichtbaar op jouw 

autopagina. Eén foto wordt gebruikt in de zoeklijst. 

 

Stap 2. Kies de prijs die je wilt ontvangen 

Via een rekentool bereken je eenvoudig wat je verdient met het verhuren van jouw auto. Je stelt zelf 

een dagprijs in, dit bedrag wordt per 24 uur berekend. Daarnaast kun je ook een uurprijs instellen voor 

kortere verhuurperiodes. De dagprijs geldt hierbij als maximum. Je kunt je auto verhuren inclusief 100 

kilometers gratis. Dan is jouw auto aantrekkelijker voor huurders. Voor ritten korter dan 10 uur krijgt de 

huurder 10 kilometer per uur gratis. Hierna wordt er een prijs per kilometer berekend. De benzine 

wordt ook per kilometer berekend, zo weet je precies waar je aan toe bent. 

 

Kies een aantrekkelijke prijs om meer boekingen te krijgen. Om een idee te krijgen wat een goede 

prijsstelling is kun je kijken wat andere mensen vragen voor hun auto. Kijk bij je in de buurt en kijk bij 

vergelijkbare auto's. 

 

https://mywheels.nl/tarieven-huren


 

Stap 3. Verzekering 

In principe hoef je niets te doen voor je kunt gaan verhuren. MyWheels voegt zo nodig een 

ritverzekering toe zodat schade aan jouw auto gedekt is en je no-claim beschermd bent. MyWheels 

heeft ook voordeligere opties, kijk voor meer informatie op de pagina over verzekeringen. 

Je auto is tijdens verhuur via MyWheels goed verzekerd voor schade, pech, vernieling en diefstal. Na 

het aanmelden van jouw auto wordt tijdens de verhuur automatisch een allrisk verzekering bij Centraal 

Beheer Achmea afgesloten voor de duur van de rit. Deze ritverzekering neemt tijdens de verhuur jouw 

eigen verzekering over, zo blijft je no-claim bij je eigen verzekeraar beschermd. Je hebt dus geen 

omkijken naar de verzekering, die is goed geregeld. De dekking geldt voor heel Europa. Let op: 

schade met een motorische oorzaak is niet verzekerd; dit is natuurlijk wel het geval als het een 

nieuwere auto betreft en de schade onder de garantie valt. Het is dus van belang dat oudere auto's 

goed onderhouden zijn. 

Voor deze ritverzekering wordt 12,5% van de huurprijs ingehouden (dus niet over de brandstof). Na 

aanmelden van je auto staat deze optie standaard ingesteld. We hebben ook andere opties waarbij dit 

percentage lager is of een ritverzekering niet nodig is. Klik hieronder om deze opties te bekijken. 

 

 

Wat levert het op 

Het is helemaal gratis om jouw auto op MyWheels te zetten. Het is juist de bedoeling dat dit je geld 

oplevert.  

 

Dag- en kilometerprijs 

Je bepaalt vervolgens zelf de dag- en kilometerprijs. Via een rekentool bereken je eenvoudig wat je 

verdient met het verhuren van jouw auto. Je stelt zelf een dagprijs in, dit bedrag wordt per 24 uur 

berekend. Daarnaast kun je ook een uurprijs instellen voor kortere verhuurperiodes. De dagprijs geldt 

hierbij als maximum. Je kunt je auto verhuren inclusief 100 kilometers gratis. Dan is jouw auto 

aantrekkelijker voor huurders. Voor ritten korter dan 10 uur krijgt de huurder 10 kilometer per uur 

gratis. Hierna wordt er een prijs per kilometer berekend.  

De benzine wordt per kilometer berekend, zo weet je precies waar je aan toe bent. 

 

Transactiekosten 

Na een verhuring vraagt MyWheels een kleine bijdrage van € 2,50 van de verhuurder. Samen met een 

eventuele ritverzekering is dit het enige bedrag dat voor MyWheels bestemd is.  

 

  

https://mywheels.nl/hoe-autodelen-werkt/verzekering


3. Lid worden 
 

 

Stap 1: Klik op ‘word lid’ 

 
 

 

Stap 2: Vul je naam in, je emailadres, kies een wachtwoord en kies of je auto’s wil huren of je eigen 

auto wil verhuren (allebei mag ook, vink dan beide vakjes aan) 

 
 



Stap 3: Bevestig je emailadres via de activatielink 

 

Stap 4: Je bent klaar met aanmelden, dit is wat je ziet 

 
 

Je bent nu gratis lid van MyWheels en kunt vervolgens je eigen dashboard aanvullen. 

  



4. Je dashboard 
 

Rechtsboven vind je je eigen dashboard. 

 
 

 

Stap 1: Vul al je gegevens in via ‘mijn gegevens’ in je dashboard 

 
Deze gegevens vind je dan vervolgens terug in ‘mijn profiel’, je kunt ze altijd weer wijzigen via ‘mijn 

gegevens’. 

 

  



Je dashboard bestaat uit: 

 Mijn profiel: hier vind je al je ingevulde gegevens 

 Mijn rekening: hier vind je je rekeningen van huur of verhuur 

 Mijn gegevens: hier kun je je gegevens wijzigen die je vervolgens weer terugziet in ‘mijn profiel’ 

 Mijn chipkaarten: hier kun je je OV-chipkaart koppelen aan MyWheels, omdat sommige auto’s 

geopend kunnen worden met je chipkaart via een boordcomputer in de auto 

 Mijn contracten: Een auto huren kan alleen als je eenmalig de borg hebt betaald. Op deze pagina 

sluit je hiervoor een contract af. 

 Mijn voorkeuren: Hier kun je voorkeuren aangeven voor bijvoorbeeld emailverkeer. 

 

 

 

 

  



5. Huur een auto 
 

 

 
 

 

Je bent inmiddels gratis lid geworden en hebt je gegevens ingevuld.  

Je kunt pas gaan huren als je de borg hebt betaald. In het geval je meedoet aan een lokale 

community, gelden daarvoor een aantal andere regels. Je maakt deze borg niet over naar MyWheels, 

maar naar de community. Op de communitypagina staat exact uitgelegd hoe dat gaat. 

Als je borg en lidmaatschapskosten hebt betaald via jouw community en MyWheels heeft jouw 

aanmelding voor de community goed gekeurd, ben je klaar om te gaan huren, hier lees je hoe dat 

gaat. 

 

 



Stap 1: Vul bovenin je adres in en datum en tijd van huur en je ziet de beschikbare auto’s

 
 

 

Stap 2: Klik door op een van de beschikbare auto’s 

 
  



Stap 3: Klik op ‘Check beschikbaarheid’ 

 
 

 

Stap 4: Vul eventueel nog opmerking in, klik op ‘maak reservering’ en je reservering is geplaatst 

 
 

De verhuurder krijgt nu een bericht en kan jouw verzoek toestaan of weigeren. Jij krijgt hier vervolgens 

bericht van en jullie maken een afspraak voor de sleuteloverdracht.  



6. Verhuur je auto  
 

 

Als je (ook) verhuurder bent, zie je in je dashboard de optie ‘mijn auto’s’. 

 

 
 

 

Stap 1: Klik op ‘mijn auto’s, hier zie je een overzicht van jouw aangemelde auto’s, klik op ‘nieuwe auto 

aanmelden’ 

 
 

  



Stap 2: Vul je kenteken in 

 
 

 

Stap 3: Vul de verdere gegevens in van je auto, via ‘toon mijn autopagina’ zie je wat anderen dan 

vervolgens ook zien van jouw auto 

 

 
 Gegevens: vul hier je algemene gegevens in 

 Beschrijving: vul hier een pakkende beschrijving in, zodat je goed gevonden wordt 

 Beschikbaarheid: vul hier de beschikbaarheid in van je auto en de voorwaarden voor verhuur 

 Locatie: vul hier de locatie in waar de auto staat 

 Foto’s: voeg hier een aantal foto’s toe 

 Verzekeringen: vul hier in wat voor verzekering je auto heeft 

 Prijs: vul hier de uurprijs, de dagprijs en de bijkomende kilometer- en brandstofkosten in 

 

NB. Als je niet je auto wilt verhuren, maar bijvoorbeeld een bakfiets zet deze dan online alsof het een 

auto is, maar laat de community dan weten dat het om een ander vervoermiddel gaat, wij regelen met 

MyWheels dat dit wordt omgezet. 
   



Stap 4: Het profiel van je auto (of ander voertuig) is klaar en kan er zo uitzien als je alles hebt 

ingevuld. 

 
 

 

Stap 5: Reserveringen 

 Kijk regelmatig op je dashboard. Daar vind je alle verzoeken voor jouw auto, kun je een rit 

toestaan of weigeren en kun je na afloop een rit administreren. 

(NB. Huurders willen vaak graag snel weten of ze gebruik kunnen maken van jouw auto) 

 Je kunt ook instellen dat je een email wil ontvangen als je iemand je auto reserveert, via ‘mijn 

voorkeuren’. 

 

  



7. De MyWheels app 
  

 

Voor mobiele telefoons en tablets Applle en Android heeft MyWheels een app laten ontwikkelen 

waarmee je overal eenvoudig een reservering op een auto kunt maken, of kunt reageren op een 

reservering op jouw auto. De Deelauto app kun je gratis downloaden in de Apple App Store en Google 

Play Store. 

 

 

 

 Stap 1: Download de app 

 Stap 2: Log in met je gegevens 

 Stap 3: Huur een auto of houd de 

reserveringen voor jouw auto bij, waar je ook 

bent 

 

 

 

 

 

 


