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Handleiding Check 

Hoe activeer en 
gebruik je Check?

Wat is Check? 

Check is een aanbieder van elektrische deelscooters (e-scooters) in 

Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Breda. In de app van Check zie 

je precies waar alle beschikbare  e-scooters in je buurt staan. Na het 

selecteren en reserveren van een e-scooter, toont de app meteen de 

looproute naar de e-scooter. De app is ook de sleutel om de e-scooter 

te ontgrendelen. Wel zo gemakkelijk en snel.

Hoe activeer ik Check? 

Voor je Check kunt gebruiken, moet je de dienst activeren via je Shuttel App of in je 

Mijn Shuttel-omgeving. Je ontvangt hierop een activatiemail van ons waarna je met 

de Check app je registratie kunt voltooien en kunt starten met reizen. 

Aan de hand van de volgende stappen maak je jouw account bij Check in orde:

1 Ga naar de tab ‘Mijn gegevens’ in je Mijn Shuttel-omgeving (mijn.shut-

tel.nl) of in je Shuttel App

2 Klik in de sectie ‘Producten’ op de activatieknop achter ‘Check’.
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Handleiding Check 

Let op! Pas na het ontvangen van de mail van Check met de bevestiging op het 

akkoord op jouw rijbewijs, kun je starten met reizen. 

Vragen?

Heb je aanvullende vragen: neem gerust contact met ons op via 033 - 303 46 00

of advies@shuttel.nl.

3 Je ontvangt een e-mail van Shuttel voor de activatie van het account 

met daarin een persoonlijke, eenmalig te gebruiken Shuttelcode. 

4 Download of Open de Check app en registreer je met het e-mailadres 

waarmee je bij Shuttel bekend bent 

5 Voer jouw persoonlijke Shuttelcode in en rond je registratie af. Let wel 

dat je tijdens de registratie je persoonlijke bankgegevens ook dient in 

te vullen (ook als jouw werkgever de kosten voor Check draagt). Check 

moet boetes immers kunnen doorzetten naar gebruikers.

6 Jouw account wordt binnen enkele minuten geactiveerd.


