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Iedereen verdient 
het om mobiel te zijn

Meedoen
Reizen is van essentieel belang om deel te 

kunnen nemen aan onze samenleving. Daarom 

helpen wij u en uw cliënten, ouderen, minima of 

mensen in een re-integratietraject graag op weg 

met onze reisoplossingen.

Maatschappelijke doelgroepen
Voor leer-werktrajecten, studies, sollicitaties, 

(mantel)zorg en sociale activiteiten is thuisblijven 

geen optie. Mobiel zijn is dus cruciaal. Helaas 

is het openbaar vervoer niet voor iedereen 

betaalbaar en zijn de ‘reis op rekening-

oplossingen’ of het verstrekken van cash vaak 

een groot risico voor werkgevers en organisaties.

Met de OV Budgetkaart van WijMobiel loopt u 

geen financiële risico’s, bepaalt u de hoogte van 

het reisbudget zelf en houdt u te allen tijde het 

overzicht. Alles om reizen zo makkelijk mogelijk 

te maken. 

Mobiel met de  
OV Budgetkaart

De OV Budgetkaart van WijMobiel werkt net 

als een OV-chipkaart. Het saldo om mee te 

kunnen reizen, wordt automatisch door ons op 

de kaart geladen. U kiest zelf of dat met een 

vast of variabel bedrag per maand gebeurt. 

Extra reissaldo is bovendien eenvoudig bij te 

bestellen.

Zo heeft u wel de voordelen van reizen op 

rekening, maar geen onverwachte kosten.

• Gebruik van al het openbaar vervoer in NL

• Betaal nooit te veel aan reiskosten

Saldo laden
U bepaalt zelf hoe het saldo door WijMobiel 

wordt geladen. Er zijn verschillende opties 

mogelijk: 

• Maandelijks een vast bedrag 
We laden elke maand het zelfde bedrag 

op de kaart. 

• Periodiek bijladen tot aan het budget 
U bepaalt het budget van de reiziger en 

wij laden maandelijks tot aan het budget. 

• Eenmalig saldo laden 

Via wijmobiel.app kunt u heel eenvoudig 

saldo (bij)bestellen. Dit kan ook op kaarten 

die niet van ons zijn. 

Delen of  
persoonlijk

De OV Budgetkaart is er in twee varianten: de 

persoonlijke kaart en de deelkaart. De deelkaart bevat 

geen naam en pasfoto. Aan de kaart is dus niet te zien 

wie er mee reist en deze kan daardoor makkelijk via 

wijmobiel.app worden gedeeld binnen de organisatie.

De persoonlijke kaart bevat wel een pasfoto en naam 

van de reiziger. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk 

een abonnement op de kaart te zetten.

Delen. Hoe werkt dat?

• Deze kaart kan via wijmobiel.app worden 

toegewezen aan uw reiziger. Hier bepaalt u het 

budget, hoe wij het saldo laden en wanneer de 

kaart weer moet worden ingeleverd.

• Uw reiziger kan de kaart ophalen bij een door u 

aangewezen uitgiftepunt. Bijvoorbeeld ergens bij 

uw vestiging. 

• Na de reisperiode levert de reiziger de kaart weer in.

• De gemaakte reiskosten van de kaart worden direct 

onderverdeeld onder de juiste reiziger. Eventueel 

met kostenplaats en projectcode naar keuze.

Persoonlijk. Hoe werkt dat?

• Deze kaart kunt u via wijmobiel.app voor een 

reiziger bestellen. Hier bepaalt u de hoogte van het 

budget en de manier waarop wij het saldo laden. 

• Wij vragen de reiziger een account aan te 

maken, de aanvraag compleet te maken door 

persoonsgegevens aan te vullen en akkoord te 

gaan met onze voorwaarden. Deze voorwaarden 

zijn voor u terug te vinden op www.wijmobiel.nl. 

• Na ontvangst activeert de reiziger de kaart 

eenvoudig in wijmobiel.app.

Onze portal: 
wijmobiel.app 

In wijmobiel.app kunt u zelf uw werk-

nemers, cliënten en producten beheren. 

De dashboards zijn naar eigen inzicht in 

te richten en geven u het overzicht dat u 

nodig heeft. 

Verder bepaalt u zelf welke reiziger een 

account krijgt. Reizigers zonder account 

kunnen wel altijd hun saldo checken op 

de inlogpagina van wijmobiel.app. 

Voor de werkgever
Dashboard naar eigen inzicht in te richten

• Kosten automatisch verdeeld onder 

kostenplaats en/of projectcode

• Zelf reizigers en producten beheren

• Gebruik maken van export- en 

rapportagefuncties 

• Facturen inzien en downloaden

Voor de reiziger

• Transacties als zakelijk of privé markeren

• Melding en hulp bij ‘Uitcheck gemist’

• Saldo checken zonder inloggen

• Dashboard naar eigen inzicht in te richten

• Duidelijk statusoverzicht

• Meertalige communicatie

Vraag vrijblijvend een demo aan van  

wijmobiel.app aan via wij@wijmobiel.nl
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Geïnteresseerd? Mail of bel ons!  

Ook voor een mobiliteitsscan of persoonlijke  

reisadviezen voor uw werknemers.

WijMobiel
(088) 934 34 01

wij@wijmobiel.nl

www.wijmobiel.nl


