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De kaarten
van WijMobiel

Delen of
persoonlijk

Alle controle met
wijmobiel.app

Waarom
WijMobiel

Met onze kaarten reizen uw medewerkers probleemloos

Onze kaarten zijn er in twee varianten:

In wijmobiel.app kunt u zelf werknemers,

Gemak

van deur tot deur. Zo bieden wij u alle soorten mobiliteit

de deelkaart en de persoonlijke kaart.

cliënten en producten beheren en bestellen.

Met WijMobiel minimaliseert u uw administratie.

De dashboards zijn naar eigen inzicht in te

U hoeft namelijk geen declaraties te verwerken

op één kaart. Bovendien bent u verlost van declaraties en
krijgt u alle kosten overzichtelijk op één factuur.

Deelkaart

richten en geven u het overzicht dat u nodig

en krijgt slechts één factuur per maand.

Uiteraard is dit direct geschikt voor teruggave van de btw.

De deelkaart bevat geen naam en pasfoto.

heeft.

En of het nu over het budget of het aantal

Aan de kaart is dus niet te zien wie er mee reist

Verder bepaalt u zelf welke medewerker welke

medewerkers gaat: u behoudt zelf de controle.

OV Budget

en kan daardoor makkelijk via wijmobiel.app

producten en diensten kan bestellen en voor

Met de OV Budgetkaart reist uw medewerker op saldo met

worden gedeeld binnen de organisatie. Handig

wie hij deze bestelt.

het openbaar vervoer. Het saldo wordt automatisch door

voor tijdelijke krachten of als reserve bij verlies

ons geladen. U kiest zelf of dat met een vast of variabel

of diefstal.

U krijgt via WijMobiel een eigen account

Voor de werkgever

•

bedrag per maand gebeurt. Extra reissaldo is bovendien
eenvoudig bij te bestellen. Zo geniet u van de voordelen

Persoonlijke kaart

van reizen op rekening zonder onverwachte kosten.

De persoonlijke kaart bevat wel een pasfoto

•
•

en naam van de medewerker. Hierdoor is het

OV Basis

mogelijk een abonnement op de kaart te zetten

Onze OV Basiskaart geeft uw medewerker toegang tot al

en gebruik te maken van extra diensten zoals

het Openbaar Vervoer in Nederland met daarbij optioneel

Greenwheels.

•

de OV-fiets. Saldo laden is niet nodig. U betaalt de
reiskosten maandelijks achteraf. Wel zo makkelijk.

WijMobiel Compleet
Vandaag met de auto, morgen met de trein. WijMobiel
Compleet is dé kaart voor de flexibele reiziger.
Openbaar vervoer
Trein, metro, tram, bus en veerpont
OV-Fiets
Te huur op het NS-station
Greenwheels
Deelauto reserveren en openen
Tanken
Brandstof of elektriciteit

Vergelijk

OV Budget

OV Basis

Compleet

Type kaart

⁄

ı

⁄

ı

⁄

ı

Al het OV in NL

√

√

√

√

√

√

Optioneel
OV-fiets

–

–

√

√

√

√

Tanken

–

–

–

–

√

√

Parkeren

–

–

–

–

√

√

Greenwheels

–

–

–

–

–

√

•

kan voorzien en helpt bij mogelijke vragen.

en budgetten beheren

Daarnaast is onze vriendelijke en bekwame

Dashboard naar eigen inzicht in te richten

helpdesk uitstekend bereikbaar, zowel voor u

Reiskosten automatisch verdeeld onder

als voor uw cliënten of werknemers.

kostenplaats en/of projectcode
Gebruik maken van export- en

Maatwerk

rapportagefuncties

Van complete mobiliteitskaarten tot budget-

Facturen inzien en downloaden

kaarten met een maximum reistegoed per
maand: voor ieder type medewerker biedt

Voor de werknemer

•
•
•
•
•

Geladen saldo

–

–

√

√

√

√

√

√

–

–

–

–

denken we graag met u mee en leveren we

Melding en hulp bij ‘Uitcheck gemist’

reisoplossingen op maat indien nodig.

Dashboard naar eigen inzicht in te richten
Duidelijke statusoverzichten
Meertalige communicatie

Vraag vrijblijvend een demo aan van
wijmobiel.app aan via wij@wijmobiel.nl

Voordelen voor de werkgever

•
•
•
•
•
•

Geen declaraties verwerken
Eén factuur per maand
Alle reiskosten op één factuur
Alle btw volledig aftrekbaar
Gebruiksvriendelijke portal
Eigen accountmanager en helpdesk

Voordelen voor de werknemer

•
•
•
•

⁄ Deelkaart ı Persoonlijke kaart

Wel parkeren, maar niet tanken? Wel met de OV-fiets,
maar liever geen Greenwheels? Via wijmobiel.app zet

•

u deze diensten per medewerker eenvoudig aan of uit.
Uiteraard komen alle reiskosten netjes op één factuur.

WijMobiel een passende oplossing. Bovendien

Transacties als zakelijk of privé markeren

Parkeren
Q-Park en op straat

manager toegewezen die u van advies

Zelf gebruikers, medewerkers, producten

Vergoeden
Gemaakte kosten

Service

Alle soorten mobiliteit met één kaart
Geen gedoe met bonnetjes en voorschieten
Online inzicht in de transacties
Eenvoudig transacties markeren als zakelijk,
woon-werk of privé
Vakkundige helpdesk

Organisatie
Afdeling
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Geïnteresseerd? Mail of bel ons!

WijMobiel

Ook voor een mobiliteitsscan of persoonlijke

(088) 934 34 01

reisadviezen voor uw werknemers.

wij@wijmobiel.nl
www.wijmobiel.nl

