
 

 

  
Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de 

hierna beschreven stappen. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
*De e-mail die uw unieke code bevat, wordt mogelijk door uw spamfilter niet in uw Postvak IN weergegeven. 

Controleer zo nodig uw map met ongewenste e-mail. 

 

 

 

 De app laadt altijd met het logo van Mijn Volkswagen. 

Na enkele seconden schuift het logo omhoog en 

worden de loginvelden zichtbaar. 

 Als u al een Mijn Volkswagen account hebt, kunt u 

direct inloggen. Ga verder naar stap 4. 

 Als u nog geen Mijn Volkswagen account hebt, 

selecteert u ‘Creëer een nieuw account’. 

 U kunt nu het Privacy Statement van Mijn Volkswagen 

inzien. Als u deze accepteert, kunt u verder met de 

aanmeldprocedure. 

 

 Voer het e-mailadres in dat u wilt gebruiken voor Mijn 

Volkswagen en druk op ‘Bevestig’.  

 U ontvangt vervolgens op het door u ingevoerde e-

mailadres een unieke code van 6 tekens*. Hiermee 

wordt uw e-mailadres geverifieerd.  

 Voer de unieke 6-cijferige code in en druk op ‘Bevestig’.  

 



 

 
 

 Voer in het eerste scherm uw aanhef, naam en mobiele telefoonnummer in* en druk op ‘Bevestig’.  

 U kunt nu uw wachtwoord instellen. Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn en bevat 

minimaal 1 getal en 1 hoofdletter. Nadat u deze twee maal hebt ingevoerd, drukt u op ‘Bevestig’.  

 Vervolgens vraagt de app om een toegangscode. Met deze code kunt u in het vervolg snel en veilig 

inloggen in de app. Voer een 4-cijferige code naar keuze in en druk op ‘Bevestig’.  

 

* Muntstad kan de door u ingevoerde contactgegevens raadplegen om u optimaal van dienst te kunnen zijn bij 

het onderhoud van uw Volkswagen. 

U activeert Mijn Volkswagen door uw auto aan de app te koppelen. Dit doet u met behulp van een QR code. U 

vindt de QR code op de deurstijl van de bestuurdersdeur en in het instructieboekje van uw auto. 





 Druk op ‘Koppelen’. U schakelt nu door naar een in de app geïntegreerde QR scanner.  

 Scan de QR code met geïntegreerde QR scanner door er een foto van te nemen.  

 Gebruik van Mijn Volkswagen is exclusief voor de bestuurder van de gekoppelde Volkswagen. Mijn 

Volkswagen vraagt u daarom ter verificatie vervolgens om de actuele kilometerstand.  

 Voer de actuele kilometerstand in en druk op ‘Bevestig’.  

 



 

Na het scannen van de QR code en verificatie door middel van het invoeren van de actuele kilometerstand, is 

Mijn Volkswagen klaar om de koppeling met uw auto definitief te maken. Als uw auto niet eerder gekoppeld is 

aan een Mijn Volkswagen account krijgt u het volgende scherm te zien: 

 


 

*De accounthouder in kwestie wordt per e-mail in kennis gesteld van het vervallen van de oude koppeling en 

heeft geen toegang tot de status van de auto en uw account- en ritgegevens. 

 

Na bevestiging van de koppeling wordt u verzocht uw Muntstad voorkeursvestiging te selecteren. 

 

  


*Een aantal functies binnen de app, zoals Mijn Ritten en Think Blue kunnen pas gegevens weergeven als u één 

of meer ritten hebt gemaakt. 

 

 In het scherm ‘Bevestig auto’ wordt u gevraagd: ‘Weet u zeker dat u deze 

auto wilt koppelen aan uw account’. Indien ja, druk op ‘Ja, koppel’.  

 Als u in het scherm ‘Bevestig auto’ kiest voor ‘Nee, ga terug’, dan wordt de 

koppelingsprocedure afgebroken. Uw Volkswagen zal geen gegevens 

doorzenden naar uw smartphone.  

 

Als uw Volkswagen eerder een andere berijder heeft gehad, is er mogelijk al een 

account aan uw Volkswagen gekoppeld. U krijgt dan het scherm te zien met de 

melding ‘Auto al gekoppeld’.  

 

 Wanneer er al een account aan uw auto is gekoppeld, kunt u desgewenst uw 

eigen account aan de auto koppelen door te drukken op ‘Ja, koppel’.  

 Als u de koppeling tussen uw Volkswagen en de app bevestigt, vervalt 

automatisch de koppeling met het account dat eerder aan uw auto 

gekoppeld was. 

 

 Op het scherm worden de Muntstad Volkswagen 

vestigingen getoond.  

 Door op de kaart te drukken kunt u uw gewenste 

Muntstad Volkswagen servicepunt kiezen. U kunt met uw 

vingers navigeren op de kaart en in- en uitzoomen (pinch 

en zoom).  

 Als onder de kaart de uw voorkeursvestiging wordt 

weergegeven, drukt u op ‘Bevestig’.  

 U krijgt vervolgens het scherm rechts boven te zien. U 

kunt nu gebruik maken van de app*.  

 



 
 

Het Dashboard is het openingsscherm van de app als u inlogt. U komt in het hoofdmenu via de ‘hamburger’ 

links boven in het Dashboard scherm. In het hoofdmenu vindt u de volgende functionaliteiten:  

 

Dashboard  

 Openingsscherm van de Mijn Volkswagen app.  

 Verkort overzicht - Kort overzicht van de status van de functionaliteiten.  

 Detailinformatie - Dit scherm is opgebouwd uit tegels waarmee u direct naar de desbetreffende 

functie kunt navigeren voor detailinformatie.  

 

Mijn Auto  

 Mijn Auto - Toont de actuele statusrapportage van uw Volkswagen.  

 Detailinformatie - De onderhoudsgevoelige onderdelen van uw auto worden continu bewaakt. Deze 

onderdelen worden elk weergegeven in een tegel. Druk op een tegel voor detailinformatie over het 

desbetreffende onderdeel.  

 Kleurcode - De kleur van de tegel vormt een indicatie van de actuele status van een onderdeel:  

o Rood - Er is een (ernstig) defect of storing in uw Volkswagen geconstateerd. Zet de auto direct 

stil op een veilige afstand van het overige verkeer en raadpleeg de wagendocumentatie. 

o Oranje - Er is een defect of storing in uw Volkswagen geconstateerd. U kunt voorzichtig verder 

rijden naar de dichtstbijzijnde Volkswagen dealer. 

o Groen - Er zijn geen storingen geconstateerd.  

o Grijs - Voor dit component zijn geen gegevens beschikbaar.  

 

Waarschuwing: Negeer nooit brandende waarschuwingslampjes en tekstmeldingen op het dashboard van uw 

auto; dit kan tot stilvallen van de auto in het verkeer en/of ongevallen leiden.  

 

Think Blue  

 Think Blue - Geeft d.m.v. een score een indicatie van uw rijstijl, waarbij 1 staat voor een slechte rijstijl 

en 100 voor milieubewust en veilig rijden.  

 Think Blue score - Een hoge score heeft een gunstig effect op het brandstofverbruik.  

 Ranglijst - Uw Think Blue score wordt in een ranglijst verwerkt met vergelijkbare voertuigen.  

 

Mijn Ritten  

 Mijn Ritten - Hier kunt u alle met uw Volkswagen gereden ritten inzien.  

 Rittenlijst - Toont alle ritten die u gereden hebt, met de route, de afstand en de duur van elke rit.  

 Rittenadministratie - U kunt uw rittenadministratie bijhouden en bij elke rit aangeven of het een privé, 

zakelijke of woon-werk rit betreft.  

 Rit detail - U kunt afzonderlijke ritten selecteren, op kaart bekijken, het rittype wijzigen, 

omrijkilometers verwerken en zo nodig een toelichting toevoegen.  
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Locatie Auto  

 Locatie auto - U kunt op kaart zien op welke locatie uw auto staat en waar u zich bevindt.  

 Via de tooltip op de kaart kunt u het adres van de locatie van uw auto opvragen en een route van uw 

locatie naar dat adres.  

 Bewegings Alert - U kunt het ‘Bewegings Alert’ inschakelen; u krijgt dan een melding als uw auto van 

positie verandert. De specificaties hiervoor kunt u aanpassen via ‘Instellingen’.  

 

Onderhoud  

 Servicebeurt - Hier kunt u raadplegen wanneer de volgende servicebeurt nodig is.  

 Dealerlocatie - U vindt hier de contactgegevens van uw Muntstad Volkwagen voorkeursvestiging  

 Afspraak maken - Via de knoppen ‘Maak een werkplaatsafspraak’ en ‘Bel mijn dealer’ kunt u direct 

contact opnemen met onze werkplaats. 

 

Pechhulp  

 Volkswagen mobiliteitsservice - Direct pechhulp inroepen via de knop ‘Volkswagen mobiliteitsservice’.  

 Locatie bepalen – Op de kaart kunt u snel en exact uw locatie bepalen en doorgeven.  

 

Instellingen  

 U bereikt het Instellingenscherm via het tandwieltje in het Menu.  

 Bewegings Alert - U kunt aangeven bij welke gebeurtenissen u een Bewegings Alert wilt ontvangen, 

namelijk: als de deuren van uw auto worden geopend, verplaatsing bij ‘contact uit’ en/of als de auto 

gaat rijden.  

 Standaard rittype instellen - U heeft hierbij de volgende opties: privé, woon-werk of zakelijk. Het door 

u geselecteerde rittype wordt voortaan standaard aan ritten gekoppeld.  

 Voorkeursdealer - U kunt hier uw voorkeursdealer wijzigen.  

 Beveiliging - U kunt hier uw wachtwoord en toegangscode wijzigen.  

 Persoonlijke instellingen - U kunt u de door u ingegeven persoonlijke gegevens inzien en aanpassen. 

Via ‘Gegevensgebruik’ vindt u informatie m.b.t. het beheer van data die worden geregistreerd door de 

sensoren en kunt u desgewenst gegevens verwijderen.  

 

Meer informatie  
 http://www.volkswagen.nl/mijnvolkswagen  

 Uitgebreide versie van de Berijdershandleiding verkrijgbaar op 

http://www.volkswagen.nl/mijnvolkswagen  

 Volkswagen Klantenservice: 0800 - 555 7000 of info@volkswagen.nl 

 

   Muntstad. Uw partner in mobiliteit. 
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