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Wie zijn wij

De meest praktische toegang tot een auto in 
jouw stad

Getaround werd in 2009 opgericht en is wereldleider in autodeelservices 
met gedeelde auto’s in selfservice beschikbaar in 300 steden in 8 landen. 
Stadsbewoners maken gebruik van Getaround om een auto in de buurt te 
zoeken, deze te openen met hun smartphone en te vertrekken voor enkele uren 
of dagen.

In 2019, na een groei van tien jaar in de VS, nam Getaround Drivy over, de 
Europees marktleider in autodeelservices, evenals Nabobil, marktleider in 
Scandinavië, om zo wereldleider in de mobiliteit te worden. Getarounds netwerk 
van deelauto's bestaat uit voertuigen van particuliere eigenaars die de kosten 
van de auto willen dekken, en vloten van professionele eigenaars en ondernemers 
die willen investeren in de mobiliteit. 

Getaround wil een wereld creëren waarin alle auto's gedeeld worden, en het 
doel van het bedrijf is de mobiliteit te verbeteren, luchtvervuiling aan te pakken 
en overlast te verminderen. Het doel van Getaround is de luchtkwaliteit in grote 
steden te verbeteren door 24/7 eenvoudige toegang te bieden tot deelauto's, 
waar en wanneer de stadsbewoners dat willen.
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Hoe de Europeaan over auto’s 
en autodelen denkt

/5 1084%74%

Is van mening dat plaatselijke 
politici de ontwikkeling van 
autodelen moet ondersteunen

Denkt dat de levenskwaliteit 
fors omhoog zou gaan als er 
minder auto's waren

Is de mate van tevredenheid over 
deze maatregelen om overlast met 
betrekking tot auto's te verminderen

/5 1084%74% /5 1084%74%

Ga voor meer informatie naar de perspagina van Getaround. Daar vind je een map met ons recent mobiliteitsonderzoek in Europa (september 
2019), uitgevoerd door Harris Interactive onder 4.000 stadsbewoners uit 8 Europese steden (Londen, Parijs, Madrid, Barcelona, Berlijn, Brussel, Lyon 
en Hamburg). Lees meer op be.getaround.com/press
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Een technologisch hoogstandje: auto's in selfservice

Getaround Connect is een beveiligde technologie waarmee gebruikers 
selfservice-auto's kunnen gebruiken. Dankzij de Getaround-app kunnen 
geverifieerde gebruikers auto's uitgerust met dit systeem openen en sluiten via 
hun smartphone, zonder de eigenaar te ontmoeten.

De box wordt in de auto geïnstalleerd en geactiveerd. Het is uitgerust met een 
gps-tracker, anti-diefstalsysteem en mobiele communicatie tot een beveiligd 
netwerk, naast het sleutelloos openen en sluiten van de auto.

Voor huurders betekent deze functionaliteit meer vrijheid en een groter 
gebruiksgemak. Na reservatie van een met de Getaround Connect uitgeruste 
auto kunnen huurders de huur zelf volledig beheren via hun smartphone. Ze 

kunnen de auto lokaliseren, de staat van het voertuig vaststellen en de deuren 
ontgrendelen via de smartphone. De sleutels liggen al in de auto. Dit betekent 
geen loketten, geen wachtrijen en geen papierwerk.

Voor eigenaars zorgt de Getaround Connect-technologie ervoor dat ze hun 
auto met gemoedsrust kunnen verhuren, waar ze zelf ook zijn. De box is 
uitgerust met een startonderbreker, die ervoor zorgt dat de auto niet start als 
deze niet eerst via de app is geopend.

Getaround Connect is beschikbaar in meer dan 70 steden in Europa en in heel 
de Verenigde Staten. 
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Hoe werkt het voor huurders

• De huurder vult datums en een locatie in om auto’s in de 
buurt te vinden.

• De huurder kan de resultaten filteren om de ideale auto te 
vinden (bijv. type auto, aantal zitplaatsen, extra opties of 
uitrusting).

• De huurder voert het rijbewijs en de identiteitsdocumenten 
in, waarna Getaround’s screeningssoftware, gebaseerd op 
kunstmatige intelligentie, het profiel verifieert.

• De betaling wordt via de website of de app gedaan.

• De huurder lokaliseert de auto, controleert de staat van het 
voertuig en opent hem met slechts één tik via de app. De 
huurder heeft dan toegang tot de sleutels die in de auto 
liggen.

• Inclusief 200 km per dag en tweede bestuurder inbegrepen. 

• De huurder kan de volledige rit (zelfs verlengingen) via de 
app beheren.

• Alle ritten zijn volledig verzekerd door            en gedekt 
door 24/7 pechverhelping. 

• De huurder brengt de auto terug naar de plek waar 
hij deze heeft opgehaald en noteert de staat van het 
voertuig alvorens de rit af te sluiten.

• De huurder laat de sleutels in de auto en sluit deze via 
de app.

• De huurprijs wordt automatisch aangepast indien 
de huurder meer kilometers heeft gereden dan 
inbegrepen of als het brandstofniveau niet gelijk is aan 
het niveau aan het begin van de rit.

Voor vertrek Tijdens de rit Na de rit

Voor verhuringen zonder de Getaround Connect-technologie

De huurder en de eigenaar komen aan het begin van de rit 
samen om samen de staat van het voertuig te controleren 
en de sleutels te overhandigen. De eigenaar controleert het 
rijbewijs, het identiteitsbewijs en de gebruikte kredietkaart van 
de huurder.

Voor verhuringen zonder de Getaround Connect-technologie

De huurder spreekt af met de eigenaar om de auto terug te 
brengen en past indien nodig de huurprijs aan.

Voor verhuringen zonder de Getaround Connect-technologie

De huurder stuurt huuraanvragen naar de eigenaars die deze 
moeten accepteren. Auto’s die de optie Direct reserveren 
geactiveerd hebben, worden automatisch bevestigd.
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Hoe werkt het voor eigenaars

• De eigenaar maakt een zoekertje aan en voegt foto’s en een 
beschrijving toe. Hij stelt de huurprijzen in en updatet zijn 
beschikbaarheidskalender.

• Alle ritten zijn volledig verzekerd door             en gedekt door 
24/7 pechverhelping.

• Na afloop van de rit ontvangt de eigenaar binnen 5 werkdagen 
zijn vergoeding.

Het verhuren van hun auto

Voor verhuringen zonder de Getaround Connect-technologie

De huurder dient een huuraanvraag in en de eigenaar aanvaardt 
of weigert deze. Daarna ontmoeten de huurder en eigenaar elkaar 
om de auto op te halen en de sleutels uit te wisselen. De eigenaar 
controleert de identiteit van de huurder via het rijbewijs, het 
identiteitsbewijs en de gebruikte kredietkaart.
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Sam Zaid
Prichter en CEO bij Getaround

Sam is ingenieur, ondernemer en oprichter en CEO bij 
Getaround. Getaround heeft meer dan 400 miljoen 
dollar geworven van verschillende investeerders en 
heeft onlangs de Europese autodeelplatformen Drivy en 
Nabobil overgenomen. 

Voor Getaround richtte Sam Apption op, een 
consultancybedrijf voor bedrijfssoftware, en 360pi, 
marktleider in de retail price intelligence, dat in 2016 
werd overgenomen door MarketTrack en Vista Equity. 
Sam heeft meerdere patenten en uitvindingen, werd door 
Ernst & Young uitgeroepen als Ondernemer van het jaar, 
is een Microsoft Code Award winnaar en door Goldman 
Sachs benoemd als Most Intriguing Entrepreneur. 

Hij studeerde Technische Natuurkunde aan Queen’s 
University in Canada en ontving een diploma van het 
Singularity University Graduate Studies Program aan de 
NASA Ames, waar hij ook een beurs van Google ontving.

Getaround leiderschap

Paulin Dementhon
CEO bij Getaround Europe

Paulin is CEO Europe van Getaround en oprichter 
van Drivy, een autodeelplatform dat in 2019 door 
Getaround werd overgenomen. Na zijn studies aan 
HEC begon Paulin zijn carrière als regiomanager bij 
een grote transportgroep in Hongkong en Sao Paulo.

Hij richtte Drivy in 2010 op, toen het concept van 
autodelen nog niet zo gekend was. Samen met zijn 
team nam hij een ambitieuzer doel voor ogen: het 
creëren van een autodeelplatform dat zo praktisch is 
dat het interessanter zou zijn dan het bezitten van een 
auto en dat ook een positief effect zou hebben op het 
milieu. Dit doel en de groei van Drivy in Europa waren 
doorslaggevend voor Getaround om het bedrijf voor 
300 miljoen dollar te kopen. 

Paulin heeft een passie voor mobiliteit en 
duurzaamheid en neemt dan ook altijd de fiets.
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Perscontact
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