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Welkom bij We Drive Solar
Je hebt nu je eigen account op basis van je eigen e-mailadres.
* Inloggen We Drive Solar -app!
Je gebruikt voor het reserveren en rijden in de auto’s We Drive Solar én het
platform op je pc van mijn.Goodmoovs.com. Hiermee krijg je inzicht in je
reserveringen en je abonnement.

1) Download de app WeDriveSolar en log in via de app
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodmoovs.wedrivesolar
iPhone:
https://apps.apple.com/nl/app/wedrivesolar/id1601622762
2) Gebruik het e-mailadres dat bij We Drive Solar bekend is.
3) Klik op “ik ben mijn wachtwoord vergeten” om het wachtwoord te ontvangen.
Ter controle word je gevraagd naar de laatste 4 cijfers van je telefoonnummer, waarop je een SMS
ontvangt met de code om tweestapsveri catie in te stellen.
Het is belangrijk dat je toestemming geeft voor Bluetooth verbinding, daarmee kun je de auto’s openen en
sluiten.
4) Voor het wijzigen van je wachtwoord en een overzicht kun je nog inloggen met het zelfde mailadres en
wachtwoord via de pc op
https://mijn.goodmoovs.com/
* Op pad met de We Drive Solar-app!
Reserveren gaat nu in een paar klikken. Je favoriete locatie staat met de nieuwe app al
ingesteld en die auto’s kun je vanaf je homescherm direct reserveren.
Via de kaart vind je auto’s in de buurt of waar je maar wil.
Maak je reservering. Haal je 'digitale sleutel' op door op je reservering te klikken.
Na het controleren van de schades klik je op openen om de auto te kunnen starten.
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Let op: de startonderbreking gaat er ook weer automatisch op na iets meer dan een
minuut (soms ben je dan nog niet klaar met inpakken etc), daarom kan het soms nodig
zijn dat je opnieuw op 'openen' in de app moet klikken als de auto een melding geeft
zoals 'kaart insteken'.
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Voordat je weg kan rijden, pak je de laaddruppel die aan het gele keycord
zit uit het dashboardkastje of de middenconsole.
• Ga naar de laadpaal en stop de sessie met de laaddruppel.
• Loop bij een ZOE naar het stuur en druk je links op het stekkerknopje
om de laadkabel uit de auto los te maken.
• Bij Hyundai of Tesla kun je meestal de stekker al uit de auto trekken na
het openen. Of druk bij de Tesla eerst op het scherm op de licht its om
de vergrendeling van de laadkabel los te krijgen.
• Berg de laadkabel op in de achterbak.
Onderweg kun je laden met de laaddruppel uit de auto.
De meeste ZOE’s kunnen ook snelladen (CCS dubbele stekker).
De Tesla’s kunnen bij het supercharger netwerk terecht.
In beide gevallen gebruik je de kabel die aan de snellader vastzit.
Bij openbare laadpalen gebruik je de kabel uit de achterbak van de auto. Als je terug komt op de
laadparkeerplek zorg je dat de auto gaat laden. Je start het laden door de badge kort bij het lampje van
het zonnetje te houden, daarna de badge terug in de auto stoppen. Via het dashboard kun je
controleren of de auto daadwerkelijk gaat laden.
Lukt het niet? Probeer het nog een keer. https://www.wedrivesolar.nl/opladen.html
BELANGRIJK: Sluit eerst zelf met de hand de deuren. Daarna kun je met de app de deuren op slot
doen en druk je in de app nog een keer op beëindig reservering.
Je blijft namelijk verantwoordelijk voor de auto tot je virtuele sleutel is ingeleverd.
Tip: Problemen?
Vaak helpt het om weer naar het homescherm te gaan om opnieuw naar je lopende reservering te
gaan. Je kunt die ook vinden in de lijst met reserveringen.
Of check de veelgestelde vragen in de app of de uitgebreidere informatie op onze site via
'ondersteuning': https://www.wedrivesolar.nl/support.html#answers
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Onderweg hulp nodig?
Mail je vragen naar info@wedrivesolar.nl. Heb je tijdens je reservering of bij problemen onderweg
direct hulp nodig? Bel +31 85 086 2660
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Je overzicht
Een overzicht van je gegevens, je abonnement en je reserveringen vind je op mijn.goodmoovs.com
Wijzigen van je favoriete locatie doe je bij:
-> Mijn gegevens ->Persoonlijke gegevens ->Tabblad 2: Aanvullende gegevens
Tot slot
Wij wensen je veel veilige kilometers.
Neem bij tips/vragen contact met ons op: info@wedrivesolar.nl
Ben je gestrand, bel dan onze support

085 - 086 26 60

Antwoorden en een instructie zie je hier: https://www.wedrivesolar.nl/support.html
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