
Vanaf heden staat er een deelauto van Mobeazy op De Gasfabriek! Een super 
mooie elektrische Mini waardoor er flexibiliteit aangeboden wordt door 
De Gasfabriek en Mobeazy aan alle bedrijven die hier en in de buurt gevestigd 
zijn. Voor wie is dit bedoeld? Heb je een afspraak en heb je geen eigen auto of 
mag je niet met een eigen auto, dan reserveer je heel makkelijk de deelauto en 
betaal je slechts voor het gebruik. Maak eenvoudig een account aan door het 
downloaden van de app en boek uw eerste rit. 

HOE MAAK JE EEN ACCOUNT AAN?

STAP 1: 
DOWNLOAD DE APP 
EN MELD JE AAN. 

Download de Mobeazy app. De app staat 
in de App Store of Google Play Store. 
Nadat jij je hebt geregistreerd, controleren 
wij de gegevens en ontvang je per e-mail 
een gebruikersnaam en wachtwoord.

STAP 2: 
RESERVEER DE 
GASFABRIEK MINI

Na verificatie van het account 
kunt je gelijk starten met het reserveren 
van je eerste rit. In slechts drie stappen 
reserveer je De Gasfabriek auto en binnen 
5 minuten stap je in en rijd je naar de 
bestemming.

GASFABRIEK DEELAUTO



1. Gebruikers kunnen via de Mobeazy app 
een account aanmaken en hun rijbewijs 
indienen ter verificatie. Zodra een rijbewijs 
is geverifieerd kan een gebruiker een 
deelauto boeken en de rit starten.

2. Wanneer een gebruiker op een zakelijk 
account mag boeken zal het account 
gekoppeld moeten worden aan het 
bedrijfsaccount. Een medewerker van 
Mobeazy zal deze koppeling activeren. 
Door te switchen tussen het privé of 
zakelijke account wordt bepaald wie de 
kosten voor de rit betaald. Daarnaast is 
hiermee de berijder juridisch gedekt m.b.t. 
eventuele belasting regelgevingen. 

3. Via de Mobeazy app kan een gebruiker 
deelauto naar keuze selecteren en de 
betaling direct afhandelen via iDeal of 
CreditCard. Wanneer een gebruiker op 
rekening van een bedrijf kan boeken 
ontvangt het bedrijf aan het einde van de 
maand een verzamelfactuur van alle ritten. 

 
4. Op het moment dat de reservering in 

gaat kan een gebruiker via de app de 
reservering openen en de rit starten. 

De gebruiker zal via een aantal simpele 
stappen de auto controleren op eventuele 
schade en/of storingen. Zodra deze 
controle is uitgevoerd kan de gebruiker de 
deelauto ontgrendelen en de auto starten. 
Gedurende de rit kan een gebruiker 
de auto onbeperkt vergrendelen en 
ontgrendelen. In iedere auto is een laadpas 
of tankpas aanwezig zodat de gebruiker 
gedurende de reservering de auto kan 
(bij)laden of tanken. Eventuele codes 
worden met de gebruiker gedeeld in de 
bevestigingsmail van de reservering. 

5. Wanneer de gebruiker de reservering 
wil beëindigen zullen de stappen voor 
eventuele schade en/of storingen worden 
herhaald. Zodra de gebruiker deze heeft 
doorlopen kan de auto worden vergrendeld 
en de reservering voor de rit worden 
beëindigd. 

6. Wanneer een gebruiker later terugkomt 
dan de vooraf aangegeven eindtijd zal de 
reservering automatisch worden verlengd. 
De gebruiker ontvangt een nacalculatie 
waar wordt gekeken naar het voordeligste 
tarief op basis van uur, dag en km toeslag. 

 Alleen bij dag- en weekendreserveringen 
betaal je boven 250 kilometer een toeslag 
van EUR 0,25 per kilometer enkel bij het 
gebruik van een deelauto; 

 Minimaal 1 uur reservering;
 Het eigen risico bedraagt EUR 250,00 per 

schadegeval voor een deelauto.

Basis pay per use prijsmodel deelauto  

WORKFLOW GEBRUIK MOBEAZY DOOR GEBRUIKERS 

ALLEEN BETALEN BIJ GEBRUIK 

Bij Mobeazy weet een gebruiker vooraf wat een rit kost omdat wij werken met all-in tarieven 
(inclusief brandstof, verzekering en onderhoud (exclusief BTW).  

 Deelauto Prijs Vrije 
km

Prijs per 
extra 
km

 Minuut 0,16

 Dag (24 h) 75 250 0,25

Weekend (85 h) 125 250 0,25


