
 1  Ga naar MTc Driver Dashboard
www.mtc.nl/dd en 
maak een account aan
U ontvangt een e-mail voor de activatie.

 2  Log in op het MTc Driver 
Dashboard 

 3  Ga in het menu naar
Instellingen en voeg
uw pas toe

  En de app is klaar om 
  te gebruiken! 

MTc Driver Dashboard
Uw mobiliteit eenvoudig en snel geregeld

  Handige web app voor smartphone, tablet of pc

  Online declareren, slim tanken en parkeren

  Kosten besparen door inzicht tank- en rijgedrag

Maak uw account aan in 
3 eenvoudige stappen

Haal meer uit uw
MTc Driver Dashboard

 Parkeren in heel Nederland
Via de web app MTc Driver Dashboard 
kunt u in heel Nederland parkeren op 
straat. Makkelijk, snel en voordelig!

 Taxi boeken en afrekenen
Reserveer via onze app gemakkelijk 
een taxi. U hoeft niets meer voor 
te schieten want de kosten worden 
achteraf verrekend. Geen gedoe met 
losse bonnetjes en declaraties.

 Eenvoudig mobiel declareren 
Declareer direct met uw smartphone, 
tablet of pc uw uitgaven via het 
MTc Driver Dashboard. De declaratie 
wordt na goedkeuring van de 
wagenparkbeheerder uitbetaald. 

  naam@bedrijf.nl

MTc Driver
Dashboard

 Wilt u slim tanken? 
Onder “Slim tanken” op het MTc Driver 
Dashboard ziet u hoeveel u had kunnen 
besparen op uw vorige tankbeurten én 
waar u de goedkoopste tankstations vindt.

 Uitbreiding beschikbare  diensten
Staat er geen vinkje achter de dienst die 
u wilt gebruiken? Vraag uw beheerder
of hij deze dienst via de beheertool
MTc Mobility Manager “aan” wil zetten. 

 
 Heeft u nog vragen? 

Neem gerust contact op met onze 
Sales afdeling op +31 (0)23 562 09 88 of 
stuur ons een e-mail via sales@mtc.nl.
  U kunt een snelkoppeling 

in het beginscherm van 
uw telefoon zetten.

Marktleider in Mobiliteitwww.mtc.nl



MTc Driver Dashboard

Wilt u mobiel declareren, parkeren, tankstations vinden, uw
transactie overzicht bekijken en meer? Gebruik dan onze web
app MTc Driver Dashboard. Als pasgebruiker heeft u gratis toegang 
tot het Driver Dashboard via uw smartphone, tablet of pc. Maak 
daarom vandaag nog een account aan en ontdek het gemak van 
het Driver Dashboard.

  Parkeren in heel Nederland
Meld uw auto makkelijk aan- en
af voor straatparkeren in meer dan
115 steden.

  Parkeerlocaties vinden
Vind snel een parkeerplek in uw buurt 
met onze handige parkeerlocator.

  Taxi bestellen en afrekenen
Reserveer eenvoudig zakelijke
ritten zonder geld voor te schieten.

  Online declareren
Declareer direct en online met uw 
smartphone, tablet of pc.

  Tanklocaties vinden
Vind de dichtstbijzijnde én goedkoop-
ste tankstations in Nederland met 
onze tanklocator.

  Slim tanken
Bekijk hoeveel u had kunnen besparen 
op uw vorige tankbeurt.

  Uw tank- en rijgedrag analyseren
Krijg inzicht in uw werkelijke verbruik 
van brandstof, tankgedrag en milieu-
prestaties.

  Uw beschikbare diensten checken
Bekijk in het overzicht van welke 
diensten u gebruik kunt maken.

Zo gebruikt u de handige app

Klik in het startscherm op de 
dienst of tool die u wilt gebruiken. 

Klik op > Slim tanken > Omliggende 
stations en vind de goedkoopste 
tankstations in uw buurt. 

Scrol in het startscherm naar 
Slim tanken / Declareren / 
Transacties / Analyses.

Klik op > Slim tanken > Vorige
tankbeurten om te zien hoeveel
u kunt besparen. 
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