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WebApp installeren - Android

Ga via Google Chrome naar 

https://ap.lc/IT2fK

Door op de button te 

klikken komt u op de app 

terecht.

Klik via rechtsboven menu 

op toevoegen aan 

startscherm, zodat de app 

op uw startscherm wordt 

geplaatst.

Zodra u klikt op toevoegen

is de app geïnstalleerd op 

uw startscherm. Let op: 

accepteer cookies zodra u 

de app opent. 
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WebApp installeren - iOS

Ga naar https://ap.lc/IT2fK
Door op de button te 
klikken, komt u op de app 
terecht. 
Let op: accepteer cookies

Scrol naar beneden en klikt 
op zet in beginscherm, zodat 
de app op uw beginscherm 
wordt geplaatst. 

Zodra uw klikt op voeg toe is 
de app geïnstalleerd op uw
beginscherm. 
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Inloggen

Als u de app/portaal opent, 
kunt u inloggen. 

Inlogscherm Menu Meerdere deelnemers

Zodra u bent ingelogd, komt u 
in het menu. Via planning komt 
u in het rittenoverzicht, zie 
volgende pagina

Als umeerdere deelnemers in 
het vervoer hebt, selecteert u 
de juist deelnemer daarna 
komt u in het rittenoverzicht 
terecht

Contact

Via contact kunt u direct 
contact met ons opnemen
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Rittenoverzicht

Via planning kunt u de ritten 
van één week inzien. Hierbij 
zijn adressen, instellingsnaam 
en roostertijd (RT) 
weergegeven. 

Weekoverzicht Peildatum aanpassen Status: aanwezig

Wilt u twee of meer weken 
vooruit kijken, dan is dit 
aanpasbaar via kalender (onderin). 
Hier kunt u de peildatum 
aanpassen. 

Status: Gepland (actief) 
betekent dat de deelnemer is 
aangemeld voor het vervoer.

Status: Afwezig

Als de deelnemer is afgemeld, zite
u dat door middel van een rood 
blok met daarin afwezig. Via het 
logo keert u terug naar het menu.6



Ritgegevens (1/2)
Routegegevens Adressen Taxi volgen

Het oranje icoon is het 
ophaaladres en het blauwe 
icoon is het afzetadres (zie 
plattegrond). 

Als de route gestart is, is het 
taxi icoon zichtbaar om het 
voertuig te volgen. Onderin 
staan dan de verwachte 
voorrij- of aankomsttijd.

Status rit

1. Taxi is onderweg naar 
ophaaladres.
2. Deelnemer zit in de taxi.
3. Deelnemer is loosgemeld voor 
de rit. 

Als u op een rit klikt, ziet u 
de routegegevens van de 
deelnemer.      

is de ververs knop.
Door op      te klikken krijgt u 
de gehele route te zien. 

1.

2.

3.
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Ritgegevens (2/2)

Zodra u bij het ritgegevens op        

klikt, ziet u de gedetailleerde 

ritgegevens.

Via het logo keert u terug naar het 

overzicht. 

De naam van de chauffeur zal ook 

vermeld staan onder het kopje 

Voertuig/Chauffeur. 

Na afloop van de rit zult u ook de 

instaptijd en uitstaptijd hier kunnen 

terugvinden. 
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Afmelden (vrij/ziek) (1/2)

Bij absenties kunt u 

ziek/afwezig melden, dit 

kan tot aan de geplande 

ophaaltijd. Beter melden 

kan een dag van te voren 

voor 18:00 uur

Vrij/ziek melden Afmelding verwerken Overzicht Afmelding verwijderen

Pas indien nodig de tijd 

en datum aan en klik op 

bevestigen. Automatisch 

wordt deelnemer 

afgemeld. 

De afmelding wordt 

weergegeven in het 

overzicht, dit kan een 

gehele dag of een 

tijdsblok zijn. 

Indien u een fout hebt 

gemaakt, is het mogelijk 

om de afmelding te 

verwijderen.9



Afmelden (vrij/ziek) (2/2)
Ziekmelding invoeren

Is de deelnemer ziek? 

Vul dit dan in, zodat de 

deelnemer wordt 

afgemeld. Let op: dit kan 

tot aan de 

geplande ophaaltijd. 

Is de deelnemer weer 

beter? Klik dan op beter 

melden. Let op: 

betermelden kan een dag 

van te voren voor 18:00 

uur.

Het is ook mogelijk om 

een afmelding te doen 

vanuit de ritgegevens. U 

dient dan te klikken op 

deze rit afmelden 

U ziet direct dat de status 

is gewijzigd naar afwezig 

gemeld. 

Via het logo keert u terug 

naar het overzicht. 

Beter melding invoeren 2de manier afmelden via rit Afmelding zichtbaar via rit
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Contact/Basis

Onder contact staan 

onze contactgegevens

Onder basis vindt u de NAW-

gegevens van de deelnemer 

met daarbij de eventuele 

opmerkingen. 11



Veelgestelde vragen (1/3)
1. Wat is mijn inlogcode?

De inlogcode is jouw e-mailadres dat bij ons bekend is. 

2. Hoe kom ik aan een wachtwoord?

Voor het aanvragen van een wachtwoord klik je op wachtwoord vergeten. Er opent een nieuwe pagina; vul 

jouw e-mailadres in en klik op email versturen. 

Je ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met een URL link. Door hierop te klikken, kom je in een 

scherm terecht om jouw wachtwoord aan te maken.

Let op, gebruik voor het wachtwoord geen voor- of achternaam van de deelnemer.

3. Ik ben mijn wachtwoord kwijt/vergeten?

Door op de knop wachtwoord vergeten te klikken, wordt er een link gemaild waarop je klikt en het 

wachtwoord kunt aanmaken. 

4. Kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Onder contact kun je via de knop ‘wachtwoord wijzigen’ het wachtwoord aanpassen.

5. Kan ik ook in één keer voor meerdere deelnemers inloggen?

Dit is mogelijk. Wel dient jouw mailadres bij betreffende deelnemers bekend te zijn bij ons. Bij planning kun 

je selecteren van welke deelnemer je de vervoersgegevens wilt inzien. 12



Veelgestelde vragen (2/3)

6. Kunnen twee of meer gebruikers inloggen op een account? 

Het is mogelijk om maximaal twee accounts te koppelen aan één deelnemer. Hiervoor dien je beiden een wachtwoord op te vragen 

met ieder jouw eigen mailadres (via knop ‘wachtwoord vergeten’). Bij ons dienen wel beide e-mailadressen bekend te zijn. 

7. Kan ik mijn telefoonnummer en/of e-mailadres wijzigen?

Helaas kun je dit niet zelf aanpassen, via contact kun je een vraag hierover indienen. Wij zullen het dan aanpassen. 

8. Kan ik zien hoe laat de taxi er ongeveer is?

Dit is zeker mogelijk, op pagina 8 vind je de informatie hierover of bekijk onze instructie video.

9. Kan ik zien waar de taxi zich bevindt?

Dit is zeker mogelijk, op pagina 8 vind je de informatie hierover of bekijk onze instructie video.

10. Hoe kan ik een deelnemer afmelden/beter melden?

Op pagina XX en XX vind je meer informatie hierover.

11. Hoe kan ik een afmelding/vrije dag ongedaan maken? 

Onder het kopje absenties kun je de afmelding verwijderen, zie pagina XX

13



Veelgestelde vragen (3/3)

12. Zijn er beperkingen met betrekking tot het af- en/of betermelden van deelnemer?

Ziek en afmelden kan tot aan de geplande tijd, maar het is prettig als dit zo vroeg mogelijk gedaan wordt. Anders 

bestaat het risico dat de chauffeur toch aan de deur komt, omdat hij de melding te laat heeft ontvangen. Betermelden 

kan een dag van te voren voor 18:00 uur ’s avonds.

13. Als app/portaal niet werkt hoe kan ik deelnemer dan beter of ziek melden?

Indien app/portaal niet werkt, kun je deelnemer afmelden via WhatsApp of e-mail.

14. Ik heb problemen met app/portaal, bij wie kan ik terecht?

Stuur een e-mail naar info@wvandenheuvelbv.nl met daarin de problemen die je ondervindt, dan zullen wij 

onderzoeken waar het mis gaat.

15. Hoe ga ik terug naar het vorige scherm?

Door te klikken op ons logo (links bovenaan) gaat u terug naar het vorige menu. 
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