
 

 

MAAKT DE WEG VRIJ 

Leg in ieder geval standaard in de auto:  

 Ontsmettende spray 

 Tankpas 

 Pechhulp-kaart 

 Schadeformulier of verzekeringskaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beste autodelers,  
Voordat jullie de weg op gaan, is het goed 
om onderling wat praktische zaken af te 
spreken rondom het gebruik van jullie 
auto. Het is alsof je je eigen auto rijdt, maar 
dan samen. Behandel je auto en 
medebestuurders dus zoals je ook verwacht 
van de anderen. 

Jullie gebruiken de auto op vertrouwen, 
respecteer elkaar. 
 
Zit je ergens mee? Lucht je hart en 
communiceer. Samen komen jullie eruit.  

Autodelen betekent dat je soms meer moet 
plannen. Is de auto een keer niet 
beschikbaar? Bedenk andere manieren om 
te gaan, bijvoorbeeld met fiets, ov, een 
andere manier of op een ander moment. 
Overleg samen hoe je eventuele extra 
kosten samen deelt. Ook dit hoort bij 
autodelen. 

Op de volgende pagina vinden jullie tips 
voor eigen afspraken.  
 
We wensen jullie veel rijplezier! 

’n Goede 
basis met 
elkaar 
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Corona – Zorg voor een spray met desinfecterend middel in de auto. Ontsmet alles als je rit voorbij is. Dan kan de 
volgende instappen en veilig wegrijden.   

 
Huisdieren – Mogen ze mee in de auto? Zo ja, op welke manier? (Bench, kooi, deken, dierengordel e.d.) Spreek ook 
af wanneer en hoe je de auto na afloop weer schoonmaakt. 

 
Roken – Een schone auto is natuurlijk een rookvrije auto. Maar mochten jullie anders overeenkomen, dan kan dat 
natuurlijk. 

 
Spullen in de auto – Overleg wat jullie handig en acceptabel vinden. Gaan de kleintjes ook mee? Of heb je een grote 
golf-tas? Spreek dan af hoe jullie willen omgaan met zitjes, tassen, paraplu’s, e.d. 

 
Grote spullen – Even naar de Ikea of bouwmarkt? Kijk goed of het past. Bescherm de auto van binnen en buiten 
tegen beschadigingen van bekleding en lak. Gebruik bijv. een deken. 

 
Onderhoud – De auto moet van tijd tot tijd naar de garage. Spreek af wie hem brengt en haalt en wie het ritje 
betaalt. 
Vergeet ook niet om zelf af en toe olie, sproeimiddel en koelvloeistof te checken en te verrekenen. 

 
Schoonmaak – Maak de auto regelmatig schoon van binnen en buiten. Dit kan ook gezellig samen! 

 
Reserveren – Vergeet niet de auto in te plannen. Dit kan bijv. in een gedeelde Google-agenda.  

 
Registreer je gebruik goed: vul na afloop van je rit de kilometerstand in.  

 
Tank met de tankpas. Deze ligt standaard in de auto. Zorg ervoor dat je de tank minimaal voor de helft gevuld 
achterlaat voor de volgende rit. 

 
Schade? Bel met de verzekeraar van de auto-eigenaar of de lease-maatschappij. Leg het schadeformulier of in ieder 
geval telefoonnummer met polisnummer van de verzekeraar in de auto. Vul het groene formulier in als het nodig 
is. Maak foto’s van het incident en vraag de contactgegevens van de eventuele andere partij.  
 
Pech? Maak dan gebruik van de pechhulp die de auto-eigenaar heeft geregeld. Leg de pechhulp-kaart in de auto 
zodat je die kunt bellen. Reserveer ook je verlenging. 
 
Diefstal? Meld dit bij de politie en de verzekering.  

 
Vakantie in zicht? – Bespreek je autowensen tijdig met je deelgroep. 

 
Hoe lang mag je de auto maximaal lenen? Een dag, week, of langer? Spreek het vooraf af met elkaar.  

 
Even snel overleggen? Maak een App-groepje aan. Bijv. als je de auto wat verderop hebt geparkeerd bij drukte. Of 
als je schade of een knipperend lampje hebt geconstateerd. 


