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Wilt u meer grip op uw wagenpark? Kies dan voor Rijmonitor! Rijmonitor geeft
u en uw medewerkers inzicht in het rijgedrag. Dit heeft een positief effect op
de rijstijl. Chauffeurs rijden bewuster, veiliger en zuiniger. Neem ook de
controle over uw wagenpark in eigen hand en profiteer van een aanzienlijke
besparing op de kosten. We leggen u graag uit hoe het werkt.
Het gebruik van Rijmonitor levert
een bijdrage aan:
• Minder schades
• Minder kosten voor reparatie,
onderhoud en banden
• Brandstofbesparing
• Minder C02-uitstoot
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Voorwie?
• Ondernemers met een
Wagenparkverzekering
• Wagenparken met minimaal
zeven bedrijfsauto's
Als u Rijmonitor afneemt, dan kunt u
maximaal 5% korting krijgen op de netto
premie van uw Wagenparkverzekering.
De netto premie is de premie die u betaalt
zonder onze administratiekosten en de
provisie voor uw verzekeringsadviseur.
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Rijmonitor in de praktijk
Wat heeft u nodig?
Moderne voertuigen zijn veelal uitgerust met slimme apparatuur om het rijgedrag te
monitoren. Is dit niet het geval? Dan kunt u zelf meetapparatuur in het voertuig
plaatsen. Er zijn tal van aanbieders op de markt die u graag helpen om uw voertuigen
te voorzien van de juiste apparatuur. Kijk voor een selectie van erkende aanbieders op:
www.nn.nl/wagenparken.
Hoe werkt Rijmonitor?
0 De meetapparatuur in het voertuig brengt het rijgedrag van de chauffeur in kaart.
Daarbij is vooral het remgedrag van belang. De rijstijl wordt uitgedrukt in een score.
8 Resultaten van het rijgedrag zijn eenvoudig te volgen en overzichtelijk
gepresenteerd via het online dashboard.
8 Rijmonitor vertaalt de gegevens naar een rapport dat inzicht geeft in de risico's van
het rijgedrag. Op basis daarvan kunt u chauffeurs coachen en indien nodig een
verbetertraject opstellen.
E) U kunt het rijrapport zelf uitdraaien en bepalen hoe gedetailleerd de gegevens zijn.
Dit kan bijvoorbeeld per chauffeur, per rit of voor het hele wagenpark.
0 Chauffeurs kunnen zelf online hun rijprestaties volgen. Dit motiveert hen om
veiliger, bewuster en zuiniger te rijden.
Hulp bij het gebruik van Rijmonitor
Rijmonitor geeft u als ondernemer de controle over uw wagenpark in handen. De
Wagenparkspecialisten van Nationale-Nederlanden kunnen u adviseren over
oplossingen om de schadefrequentie te verminderen en ondersteunen bij het
analyseren van de gegevens van Rijmonitor. Deze dienstverlening is beschikbaar voor
ondernemers met een wagenpark vanaf twintig voertuigen. Heeft u minder voertuigen
en toch hulp nodig? Vraag dan uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.
Wat gebeurt er met de gegevens van Rijmonitor?
Uw verzekeringsadviseur en Nationale-Nederlanden hebben standaard geen inzicht in
de gegevens uit het Rijmonitorrapport. Wilt u ondersteuning? Dan kunt u de resultaten
bespreken met de Wagenparkspecialisten van Nationale-Nederlanden.
Meer informatie

'9 Neem contact op met uw verzekeringsadviseur
() Of ga naar www.nn.nl/wagenparken
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