Installatie van de app
1. Download de app “Donkey Republic” in de
Google of Apple store aangeboden op
www.uwdeelfiets.nl
2. Installeer en open de app.

Figuur 1: website Uw Deelfiets

3. Voer uw e-mail adres en password in, welke zijn aangeboden
door Beter op Weg en druk op LOG IN.

Op de volgende bladzijdes zijn weergegeven hoe een fiets geboekt en
geopend wordt.

Figuur 2: Login scherm

Fiets boeken
Nadat u ingelogd bent, kunt u gratis een fiets boeken op de halte Haarlem Station, Spaarnwoude en
Julianapark. Een fiets van een andere halte huren kost u geld!
1. Druk op het icoontje
links onderaan het scherm. U
kunt nu een fiets boeken. Selecteer de halte (pickup
location) op de kaart, bv Haarlem Station zoals te zien in
figuur 3. Vier fietsen zijn in dit voorbeeld nog beschikbaar.
Druk op “RENT”.

Figuur 3: Selecteer locatie en huur een fiets

2. U ziet dat de fiets €0,00 kost om te huren. U drukt op “1
day” en selecteert 2, 6 of maximaal 12 hours, afhankelijk
hoeveel uur u de fiets vandaag nodig hebt. (zie figuur 4 en
5). Vervolgens druk u op “Rent now for €0,00”.
Voor de volledigheid, u huurt 1 fiets (1 bike). U mag per
week maximaal 2 keer een fiets huren van maximaal 12
uur per keer!

Figuur 4: Huurscherm

Figuur 5: Verander het aantal uren

3. Vink “I accept the Terms & Conditions” en “I agree to return the
bike to its location before my rental period ends” aan. Wanneer u
de boxjes niet kunt vinden, scroll het scherm iets naar beneden.
4. Druk op “Create Booking”. Uw fiets is geboekt!
5. Druk vervolgens in het vervolgscherm op View Rentals.

Figuur 6: Aanvinken en boeking maken

Fiets openen
1. Druk op
onder in het scherm. U ziet hier uw boeking
dikgedrukt bovenaan staan (zie figuur 7). Druk op uw boeking,
wanneer u vlak bij uw gehuurde fiets staat. U komt dan terecht in
figuur 8.
2. Het blauwe puntje bent u op de kaart. De fiets staat bij het witoranje ezeltje. Loop naar het ezeltje toe. In figuur 8 is die persoon
dicht bij de gehuurde fiets. Kunt u de fiets zien (de fiets heeft in
dit voorbeeld de naam UDF_17), druk dan op de oranje balk
“UNLOCK” (te zien in figuur 8).
3. U krijgt een aantal
informatieve schermpjes en
uiteindelijk gaat uw slot
“piepen”. Open uw slot en veel
fietsplezier!

Figuur 8: Fiets vinden en openen

Figuur 7: Boekingen

Slot openen en sluiten en de fiets weer inleveren voordat uw
huurperiode afloopt!
1. U kunt het slot sluiten wanneer u dit wilt. Wanneer u het slot hebt gesloten dan gaat het slot
piepen. U hebt dan het slot goed op slot gedaan. Vergeet niet om het kettingslot om een
beugel of stang te plaatsen en het ringetje door het gewone slot te halen!
2. Met het icoontje
kunt u de fiets weer openen.
Druk op
“Unlock” en het slot gaat binnen
enkele seconden piepen. U kunt dan het slot openen!
3. Wenst u de fiets weer in te leveren. Ga naar dezelfde locatie
als waar u de fiets hebt opgehaald. Plaats de fiets in de
“deelfiets” stalling.
4. Plaats het hangslot door de beugel en het ringetje door het
slot. Duw het slot op slot. Het slot begint te piepen. Druk
vervolgens op “End Rental”. (zie figuur 9)
5. Druk op “Proceed” (zie figuur 10). Vervolgens krijgt u enkele
informatieve schermen en uiteindelijk het scherm “Rental
ended!” (zie figuur 11). Lukt het niet. Geen nood. Herhaal
dan stap 4 en 5. Lukt het uiteindelijk nog niet, dan kunt u via
de gratis helpdesk de fiets teruggeven.

Figuur 9: Fiets inleveren

Figuur 10: Beëindig de huurperiode

Figuur 11: Gefeliciteerd!!

