
BESTE BERIJDER,

GOED NIEUWS, UW VOERTUIG HEEFT EEN UPGRADE GEKREGEN!

VANDAAG IS UW VOERTUIG VOORZIEN VAN EEN NIEUW VOERTUIG-

VOLGSYSTEEM VAN VOLKERWESSELS:



VolkerWessels Materieel & Logistiek 
(VWML), WEVI en Hyrde hebben de 
handen voor dit project ineengeslagen. 
WEVI zorgt voor de nieuwe bussen en 
de standaardinrichting en wordt het 
aanspreekpunt voor de berijders en 
wagenparkbeheerders. VWML focust zich 
op het materiaalbeheer in en rond de 
bussen en Hyrde heeft de technologie 
ontwikkeld om de bussen én het 
materieel te monitoren. 

HEEFT U EEN P/Z SCHAKELAAR?
Als er in uw voertuig een P/Z schakelaar 
is ingebouwd, dan staat deze 
standaard op zakelijk. De ritten worden 
geregistreerd en zijn zichtbaar voor 
de Wagenparkbeheerder in het online 
portaal. 

Gaat u een privé rit rijden? Dan moet u 
bewust de schakelaar 1x indrukken na 
het starten van het voertuig, zodat de rit 
geregistreerd wordt als privé. Deze zal 
dan niet zichtbaar worden in het online 
portaal. 

De schakelaar veert altijd terug na het 
indrukken, zodat de volgende trip weer 
automatisch als zakelijk geregistreerd 
wordt. Doet u dit aan het eind van de 
trip, dan is dit te laat en wordt de trip als 
zakelijk geregistreerd in plaats van privé. 

Daarom altijd aan het begin van de trip, 
na het starten van het voertuig en voor u 
wegrijdt, aangeven of u een privé rit gaat 
rijden. Let hier op! 

HEEFT U EEN BADGE READER?
Als er in uw voertuig een badge reader is 
ingebouwd, dan ziet u op uw dashboard 
een (nieuw) zwart vierkant kastje. 
Wanneer u het voertuig start, gaat er 
een harde piep af. Let op, deze stopt 
alleen wanneer u zich aanmeldt door uw 
nieuw ID-tag voor het zwarte kastje te 
presenteren. Wanneer de piep stopt, bent 
u succesvol aangemeld en kunt u in alle 
stilte de weg op!

RAPPORT ONTVANGEN?
Wenst u een rapportage voor de 
belastingdienst te ontvangen met uw 
gereden ritten? Neem contact op met uw 
wagenparkbeheerder. 

ERVAART U EEN ISSUE? 
We helpen u graag! Neem contact op 
met uw Wagenparkbeheer zodat zij onze 
support afdeling kunnen inschakelen. We 
streven ernaar uw probleem zo spoedig 
mogelijk te verhelpen! 

Fijne reis! 

MET DE INBOUW VAN VLOW ONTLASTEN WIJ U VAN HET 

HANDMATIG BIJ HOUDEN VAN UW RITREGISTRATIE VOOR DE 

BELASTINGDIENST.


