
Bedankt om te kiezen voor  

 

In deze infomap bezorgen we je een volledig overzicht van alle 
stappen en praktische richtlijnen die nuttig zijn bij het gebruik 

van een Kenis Share wagen.  

U kan steeds bereiken op onze helplijn: 

014 40 43 00 

  



Een deelwagen reserveren.  

1. Log in op de SHARE app. 

2. Geef het vertrekadres in. De deelwagens in de buurt worden weergeven. Let in je 
voertuigkeuze vooral op het voertuigtype en de staanplaats.  
Als je kan genieten van contractuele afspraken selecteer je de optie zakelijk, in alle 
andere gevallen selecteer je privé. 

3. Druk op de knop Beschikbaarheid bij de deelwagen die u wenst te reserveren. 

4. Selecteer het gewenste vertrek- en aankomst uur in en bevestig de tijden met de knop 
BEVESTIGEN. 

5. Klik op RESERVEREN om je gekozen wagen te reserveren.   

6. In dit scherm kan je een vouchercode toevoegen. Klik tenslotte nog op 

 en maak de betaling in orde.   

OPGELET: Een uur voor je reservatie wordt een bedrag gereserveerd op je 
kredietkaart van €100 + de kostprijs van de reservatie. Zorg er dus voor dat er 
voldoende saldo op jouw kredietkaart beschikbaar is. Bij een te laag saldo zal de 
reservatie automatisch geannuleerd worden.  

 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Stap 5 Stap 6   



De reservatie starten in de app.  

1. Ga naar  .  

2. Kies de reservatie die je wenst te starten uit de lijst.  Vanaf één minuut voor de 
begintijd van de reservatie verschijnt de knop 'Start'. Druk hierop om de reservatie te 
beginnen.  

3. Onderaan het scherm verschijnt de knop  om de wagen te ontgrendelen.   
Zorg ervoor dat bluetooth actief is en je binnen een straal van vijf meter van de auto 
bevindt.  

We zijn er bijna!  Alvorens je de motor kan starten vraagt de 
app eerst nog om drie controles uit te voeren.  
1. Beoordeel de netheid van het voertuig. 

2. Beoordeel de staat van het voertuig. 
 Volg de stappen in de app, je zal gevraagd worden om een foto te nemen van elke hoek.  

3. Meld eventuele schade aan het voertuig. 

 

 Netheid beoordelen Staat beoordelen Eventuele schade melden 



Klaar voor vertrek!  

U vind de sleutel in het dashboardkastje.   

Wij wensen u een aangename rit.  

 

  



De reservatie verlengen.  

Raak je niet meer op tijd op je staanplaats? Verleng dan je reservatie via de Share Mobility 
app. Zo vermijd je extra supplementen voor laattijdige teruggave. 

 

1. Ga naar 
 

2. Tik op  bij de reservatie die je wenst te wijzigen. 
 

3. Verleng uw reservatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Indien verlengen via de app niet meer mogelijk blijkt,  
contacteer dan onze hotline op 014 40 43 00.  



De reservatie beëindigen. 

1. Plaats het voertuig terug op de originele staanplaats.  
 

2. Koppel de wagen aan de laadpaal. 
 

3. Tik op   
 

4. Tik vervolgens op  VERGRENDELEN EN VOLTOOIEN     
 

5. Beoordeel de netheid, de staat van het voertuig en eventuele schade.  

 

 

6. Om de reservatie te beëindigen is het belangrijk dat geen enkel item nog in het 
rood staat. Hieronder de checklist: 

 
• De motor is uitgeschakeld. 
• De keyfob (= sleutelhanger) zit in het apparaat. 
• De tankkaart zit in het apparaat. 
• De deuren en ramen zijn gesloten. 
• De laadkabel is aangesloten. 

  



De helpdesk contacteren.  
 

Ga naar Hulp om te zien of uw vraag hier uitgelegd staat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kan ons ook steeds bereiken op onze helplijn: 

014 40 43 00 
  



De laadkabel afkoppelen  

1. Laadkabel losmaken: druk op de schakelaar (1) of op de ontgrendelknop op de 
kaart.  

2. Ontkoppel het laadsnoer aan de auto; sluit de binnenste klep (3). Druk daarna 
de oplaadklep (5) dicht tot deze vergrendelt. 

3. Na enkele seconden zal ook de stekker aan de kant van de laadpaal automatisch 
ontgrendelen.  

4. Ontkoppel het laadsnoer van de laadpaal en berg deze op in de bagageruimte.  

Opmerking: Indien de laadpaal vergrendeld blijft na het loskoppelen van het 
laadsnoer aan de kant van de wagen, neem dan de laadpas (6) uit het 
handschoenenkastje en houd deze tegen de daarvoor voorziene plaats op de 
laadpaal (7) tot je een 'beep' hoort. 

 

 


