
1 Openen 
Haal met een internetverbinding je 'sleutel' op. Als je dicht bij de auto 
staat, verbind je via blue tooth met de auto en klik je op openen.  

2 Stekker uit auto  
Je kunt de stekker uit de auto trekken binnen 15 seconden na het openen van de deuren in 
de app. Lukt dit niet? Druk dan nog een keer op openen in de app. Haal de kabel nu uit de 
auto en sluit de klep. Neem de laadkabel altijd mee in de achterbak.  

3 Stekker uit de laadpaal  
Bij onze laadpalen kan je de stekker nadat je deze uit de auto hebt gehaald ook uit de 
laadpaal halen zonder laadpas.  

4 Laaddruppel 
Lukt dat niet, pak dan de gele keycord met de laaddruppel uit het dashboardkastje of uit 
de middenconsole/armleuning van de auto. Hou de laaddruppel tegen de markering 
(zonnetje) van de laadpaal om de kabel te ontgrendelen. Je kunt de stekker nu uit de 
laadpaal halen. 

5 Auto controleren   
Controleer de buiten- en binnenkant van de auto op schades en geef door via de app.  
Bevestig de staat van de auto in de app. Daarna kun je de auto starten en sluiten. 

6 Starten: hou je voet op de rem en druk op de startknop. Als de auto niet meer start  
(met de melding  'sleutel niet gevonden of kaart invoeren’), dan zit de startonderbreker er 
weer op, meestal na ca. 2 minuten. Druk dan in de app nogmaals op openen. Je kunt weer 
starten.  R = Achteruit    D = Vooruit rijden   

Veilige reis! Het is verstandig om bij een lange reis het laden onderweg op een rijtje te hebben. 
Nederland: www.oplaadpalen.nl          Europa: chargemap.com 
Voor snelladen klik je ook het onderste klepje in de laadpoort open voor de CCS stekker. 

7 Terugkomen 
Parkeren bij de laadpaal van de standlocatie. Zet in P-stand.  
Druk op de start/stop-knop om de auto uit te zetten. 

8 Kabel aansluiten 
Druk redelijk hard op de verdikking rechts op de laadklep om te openen.  
Haal de kabel uit de achterbak en stop de stekkers in de auto en de laadpaal.  
Parkeren is laden: altijd opladen bij terugkomst, ook als je weinig gereden hebt. 

9 Opladen 
Houd de laaddruppel tegen de markering op de laadpaal om het laadproces te starten. 
Controleer of de auto laadt: het lampje op de paal wordt blauw en het dashboard geeft de 
laadtijd weer. Als dat niet het geval is, wordt de auto niet opgeladen. Probeer het dan nog 
eens! Lukt het opladen niet, bel dan met de helpdesk. 

10 Afsluiten 
Leg de keycord met laaddruppel weer terug in het dashboardkastje of middenconsole. 
Niemand/niets vergeten*? Sluit zelf handmatig alle deuren. Doe de deuren in de app op slot.  
Controleer of de auto afgesloten is. Als dit niet lukt, controleer of de motor uit is én alle deuren 
dicht zijn! Druk daarna op ‘Beëindig reservering’.  
* Toch iets vergeten? Maak een korte reservering van 10 min om weer in de auto te kunnen.

Antwoord op veelgestelde vragen  
vind je in de app. Kom je er niet uit? 

Support onderweg 24/7: 

085-086 26 60  

Voor support of bij schade:  support@wedrivesolar.nl 
Voor vragen We Drive Solar:  info@wedrivesolar.nl  
    030-2671517 
Je persoonlijke pagina op: mijn.wedrivesolar.nl 
    www.wedrivesolar.nl 
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1 Open 
Get your 'virtual key' (internet required) for your reservation. Ensure blue 
tooth is active at your smartphone to connect with the car. Press 'open'. 

2 Plug from car 
You can unplug the car within 15 seconds of opening the doors in the app. If the plug is still 
locked then press open again in the app. Now remove the cable from the car and close the 
cover. Always take the charging cable with you in the trunk. 

3 Plug from the charging station  
At our charging stations, you can also remove the plug from the charging station without a 
charge card after you have removed it from the car. 

4 Charging drop 
If that doesn't work, take the yellow keycord with the charging key from the glove 
compartment or from the center console of the car. Hold the charging key against the sun 
icon of the charging station to unlock the cable. You can now remove the plug from the 
charging station. 

5 Checking the car  
Check the outside and inside of the car for damage and report it via the app. Confirm the 
condition of the car in the app. Then you can start and close the car. 

6 Starting  
Keep your foot on the brake and press the start button. If the car no longer starts (with a 
message like: ’key not found or insert card'), the immobilizer is on again, usually after about 
2 minutes. Then press open again in the app. You can start again. 
R = Return    D = Drive    

Safe journey! It is wise to have a list of charging options during a long journey. 
The Netherlands: www.oplaadpalen.nl          Europe: chargemap.com 
For fast charging, also click open the bottom cover in the charging port for the CCS plug. 

7 Return journey 
Park the car near the charging station. Shift into Park and Handbrake.  
Push the button start/stop to power off the car. 

7 Connect charger 
Press the bump on the right side of the charging port quite hard to open it. Grab the cable 
from the trunk and put the plugs in the car and the charging station. Parking is charging: 
always charge when you return, even if you haven’t driven far. 

8 Charging 
Hold the charging key against the marking on the charging station to start the charging 
process. Please check that the car is charging: the light on the charging station turns blue 
and the dashboard shows the charging speed. If not, the car will not charge. That might 
cause the next participant inconvenience. If the charging fails, call the helpdesk. 

9 End 
Place the keycord with charging drop back in the glove compartment or center console.  
Everything with you*? Close all doors yourself. Lock the doors in the app. Check the car is 
locked. By failure: check motor is off and check for open doors.  
Then press 'End reservation'.* Did you forget something? Make a short reservation of 10 
minutes to get back in the car. 

Answers to frequently asked questions 
can be found in the app. Need help? 

Support on the road 24/7: 

085-086 26 60  

Support or damage:   support@wedrivesolar.nl 
Questions We Drive Solar: info@wedrivesolar.nl  
    030-2671517 
Personal page:  mijn.wedrivesolar.nl 
    www.wedrivesolar.nl 
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