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1. Gebruik maken van Mijn Trevvel via de website 
Op de pagina www.trevvel.nl/app kunt u informatie over onze apps vinden, inclusief de link 
om via de website in te loggen of te registreren op Mijn Trevvel. Op deze manier kunt u ook 
rustig met een laptop of computer uw ritten reserveren en bekijken. 

Klik op de link ‘Inloggen of registreren op Mijn Trevvel’. Op het volgende scherm kunt u 
inloggen, of u registreren als u nog niet eerder de nieuwe Trevvel app gebruikt heeft.  

Sinds augustus 2018 maakt Trevvel gebruik van een nieuwe app, en moet iedere gebruiker 
zich opnieuw eenmalig registreren. Hierna kunt u inloggen met een door u gekozen 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

2. Downloaden van de Trevvel app op uw smartphone 
Op de pagina www.trevvel.nl/app kunt u informatie over onze apps vinden, inclusief de links 
om de app te downloaden voor Android of iOS. Als u een Apple telefoon (oftewel een 
iphone) of een iPad heeft, heeft u de iOS app nodig. Voor bijna elk ander merk telefoon of 
tablet heeft u de Android app nodig. 

Installeren van de Android app 
- Klik op de link voor het downloaden van de Android app.  

- Deze link opent een ander programma op uw smartphone, namelijk de Market 
(store). Deze heet nu veelal "Play Store". 

- U ziet nu de Trevvel applicatie staan. 

- U ziet een kop 'downloaden' staan (rechtsboven in beeld). Druk op de knop.  

- Er opent nu een nieuw scherm met de knop 'accepteren en downloaden'. Druk hier 
nogmaals op om de download te starten.  

- Is de applicatie gedownload, dan kunt u deze terugvinden onder 'applicaties' in uw 
startscherm. Ga dus naar dit menu om uw Trevvel app te openen. 

 

   

 

 

3 

http://www.trevvel.nl/over-de-app
http://www.trevvel.nl/over-de-app


Installeren van de iOS app 
- Klik op de link voor het downloaden van de iOS app.  

- De iPhone vraagt nu of de pagina geopend kan worden met de App Store. Tik op 
‘Open’. 

- U ziet nu de Trevvel applicatie staan. 

- Onder de titel van de Trevvel app ziet u een knop 'download'. (rechtsboven in beeld). 
Druk op de knop.  

- Er opent nu een nieuw scherm wat u vraagt in te loggen met uw Apple ID. Log in bij 
Apple met het door u gebruikte e-mailadres en wachtwoord, of gebruik vingerafdruk 
als uw telefoon dat ondersteunt. 

- De applicatie gaat nu downloaden. De download knop verandert nu in een ‘open’ 
knop. Klik hierop om de applicatie te downloaden. 

- Is de applicatie gedownload, dan kunt u deze terugvinden in uw overzicht van 
programma’s, waarschijnlijk als laatste programma in de lijst. 
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3. Registratieproces 
U kunt zich alleen registreren als u recht heeft op 
passend vervoer vanuit uw gemeente, en u bekend 
bent bij Trevvel. Registreren voor Samen of Route 
werkt hetzelfde. We kunnen iemand authenticeren 
op basis van postcode, huisnummer met eventuele 
toevoeging en geboortedatum 

 

Registratie - Stap 1  
- Vul de postcode, huisnummer en 

geboortedatum in van de reiziger 

- Als er toevoegingen voor het nummer 
bestaan, wordt additioneel om de juiste 
toevoeging gevraagd (middels dropdown 
selectie) 

- Mogelijke foutmelding: “Helaas kennen we 
de combinatie van uw postcode, 
huisnummer en geboortedatum niet. Neem 
contact op met Trevvel via het 
telefoonnummer 088 - 130 30 30.“ 

- Wat is er aan de hand: de gebruiker 
is niet bekend in zowel Wintop als 
Pitane 

- De Trevvel klantenservice kan 
nakijken of de klant geregistreerd is 
als reiziger en controleert samen 
met de klant de gegevens. Als hij of 
zij niet geregistreerd is in het 
systeem van Trevvel dan moet de 
klant zich melden bij de gemeente. 
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Registratie - optionele tussenstap 
- Soms wordt er een tussenscherm getoond 

met de tekst: “Let op! Er is al eerder een 
registratie gedaan met deze gegevens. Wilt 
u een extra account aanmaken met een 
nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord?” 

- Dit betekent dat er al een account in Mijn 
Trevvel bestaat voor deze reiziger.  

- Er kunnen eenvoudig meerdere accounts 
gemaakt worden voor dezelfde reiziger. Zo 
kunnen indien gewenst ook ouders, kinderen 
of verzorgers een account aanmaken voor 
dezelfde reiziger. 

- Wilt u niet een nieuw account aanmaken, 
dan kunt u via de link onder de knop 
inloggen. Als u uw wachtwoord niet meer 
weet kunt u via de tweede link deze 
opvragen. 

- Krijgt u dit scherm te zien, maar heeft u zich 
nog niet eerder geregistreerd? Heeft 
daarnaast een naaste of verzorger zich ook 
niet geregistreerd met uw gegevens? Neem 
dan contact op met de klantenservice. 

- Indien dit probleem zou voorkomen 
(zeer onwaarschijnlijk) graag de 
gegevens noteren en doorgeven aan 
Hoppinger via het feedback 
formulier. 

 

Registratie - stap 2 
- Nadat u geregistreerd bent als reiziger bij 

Trevvel, wordt er een verificatie uitgevoerd 
om zeker te weten dat niet iemand anders 
namens u probeert te registreren.  

- Er wordt een SMS met 4 cijferige code naar 
het bij Trevvel geregistreerde 
telefoonnummer gestuurd ter controle. Deze 
extra stap is toegevoegd om uw privacy en 
veiligheid te garanderen. 
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- Het ontvangen van de SMS code kan enkele minuten duren. 

- U kunt herkennen naar welk nummer de 
code verstuurd is, doordat de laatste drie 
cijfers weergegeven worden. De rest wordt 
verborgen in het belang van uw privacy. 

- Vul de viercijferige code in de app en klik op 
de knop ‘Klik hier voor de volgende stap’ om 
door te gaan naar de volgende stap 

- Heeft u geen code ontvangen? Dan kunt u 
op de link onder de knop ‘Klik hier voor de 
volgende stap’ drukken om een nieuwe code 
te versturen. 

- Omdat het enige tijd kan duren voordat de 
code bij u binnenkomt, moet u 10 seconden 
wachten voordat u opnieuw een nieuwe 
code kunt aanvragen. 

- Klopt het deels getoonde telefoonnummer 
niet? Dan kunt u contact opnemen met 
Trevvel.  

- Let op: het aanpassen van een 
telefoonnummer moet volgens de 
standaard procedure gebeuren. 

 

Registratie - stap 3 
- U kunt nu een gebruikersnaam en 

wachtwoord kiezen. 

- Uw gebruikersnaam kan vanalles zijn, en 
mag ook spaties, hoofdletters en cijfers 
bevatten. 

- We raden aan uw gebruikersnaam zo 
eenvoudig mogelijk te maken, bijvoorbeeld 
de volledige naam van de reiziger. 

- Vervolgens kunt u een wachtwoord kiezen. 
Het wachtwoord moet sterk genoeg zijn, om 
te voorkomen dat iemand deze raadt. Het 
wachtwoord moet minimaal 8 karakters, een 
hoofdletter en een cijfer bevatten. 

- We vragen u het wachtwoord nog een keer 
in te vullen, ter controle en om eventuele 
typefouten te voorkomen. 
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- U kunt op het vraagteken icoontje klikken voor 
extra informatie. 

- Als het wachtwoord niet sterk genoeg is, of de 
wachtwoorden niet overeenkomen, krijgt u een 
foutmelding te zien. U kunt een nieuw 
wachtwoord kiezen, en deze herhalen in het 
tweede wachtwoord veld. 

 

Registratie - stap 4 
- Om de app goed te kunnen gebruiken is ook 

uw e-mailadres nodig. Deze wordt 
bijvoorbeeld gebruikt als u een nieuw 
wachtwoord wilt aanvragen. 

- U dient uw wachtwoord tweemaal in te 
vullen, ter controle en om eventuele 
typefouten te voorkomen. 

- U dient akkoord te gaan met de 
voorwaarden. Dit kunt u doen door het vakje 
‘Ja, ik ga akkoord met de algemene 
voorwaarden’ aan te vinken. Om de 
voorwaarden te lezen kunt u via de link 
eronder het privacyreglement lezen op de 
website van Trevvel. 

 

Registratie voltooid 
- Nu kunt u inloggen met uw zojuist gekozen 

gebruikersnaam en wachtwoord.  

- U heeft een e-mail ontvangen ter 
bevestiging van uw registratie, waarin we 
ook uw zojuist gekozen gebruikersnaam 
herhalen. 
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4. Inloggen 

Inloggen scherm 
- U kunt inloggen met het door u gekozen 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

- Let op, deze velden zijn hoofdlettergevoelig. 

- Als u een typefout maakt in uw 
gebruikersnaam of in uw wachtwoord, krijgt 
u een foutmelding te zien. “Deze gegevens 
zijn niet bij ons bekend”. Check nogmaals of 
u uw gebruikersnaam en wachtwoord goed 
geschreven heeft. 

- Kunt u niet inloggen, of weet u uw 
wachtwoord niet meer? Klik dan op de link 
onder de knop, zodat u een nieuw 
wachtwoord kunt kiezen. 

 

Wachtwoord vergeten 
- Indien u uw wachtwoord bent vergeten, 

kunt u deze eenvoudig opnieuw instellen. 

- Vul uw gebruikersnaam in. Als deze bij 
ons bekend is, sturen we een e-mail naar 
het e-mailadres dat bij deze 
gebruikersnaam hoort. 

- In de e-mail die verzonden wordt, staat 
een link waarmee u een nieuw 
wachtwoord kunt aanmaken. 

- Als u op deze link klikt, komt u op een 
pagina met twee velden, waar we vragen 
een nieuw wachtwoord te kiezen, en deze 
nog een keer in te vullen. Dit doen we ter 
controle en om eventuele typefouten te 
voorkomen. 

- Als u op de knop drukt is uw wachtwoord 
aangepast, en kunt u met uw 
gebruikersnaam en nieuwe wachtwoord 
inloggen. 

- Ontvangt u geen e-mail? Check dan even 
uw spam-map. 
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- Heeft u de e-mail helemaal niet ontvangen? Als uw gebruikersnaam niet gevonden 
wordt, wordt er geen e-mail verstuurd. Mogelijk heeft u een typefout gemaakt in uw 
gebruikersnaam. Om dit te controleren kunt u uw gebruikersnaam opvragen. (zie 
uitleg verderop) 

 

Gebruikersnaam vergeten 
- Mocht u uw gebruikersnaam vergeten zijn, dan 

kunt u deze hier opvragen: Ga naar inloggen, 
klik op de wachtwoord vergeten link onder de 
knop ‘Klik hier om in te loggen’. Op het 
wachtwoord vergeten scherm, klik op de 
gebruikersnaam vergeten link onder de knop. 

- Vul het e-mailadres in wat u gebruikt heeft 
tijdens het registreren. Op dit e-mailadres heeft 
u ook een bevestiging van uw registratie 
ontvangen. 

- Als het e-mailadres bij Trevvel bekend is, wordt 
er een e-mail verstuurd. 

- Indien u meerdere accounts heeft aangemaakt 
met hetzelfde e-mailadres (dit kan het geval zijn 
bij verzorgers bijvoorbeeld), kan het zijn dat u in 
plaats van maar één alle bij ons bekende 
gebruikersnamen toegestuurd krijgt. Dit zijn de 
gebruikersnamen die geregistreerd zijn met 
hetzelfde e-mailadres. 
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5. Het menu 
- Het menu staat op een groot scherm van 

bijvoorbeeld een laptop, computer of grote tablet 
aan de linkerzijde. 

- Op kleine schermen is het menu standaard 
verborgen, maar te zien door op de drie strepen in 
de rechter bovenhoek te klikken. 

- U kunt het menu weer sluiten door op het kruisje in 
de hoek te klikken 

 Menu van Samen reizigers 
Het menu bevat de volgende pagina’s: 

- Startscherm 
- Reserveer een rit 
- Mijn ritten 
- Prioriteitsrit of herhalende rit 
- Mijn instellingen 

 

Menu van Route reizigers 
Reizigers van Route hebben een ander menu, met de 
volgende pagina’s: 

- Startscherm 
- Mijn routes  
- Ziek of beter melden 
- Meerdere ritten afmelden 
- Mijn instellingen 
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6. Startscherm 

Startscherm voor reizigers van Samen 
- Op het startscherm kunt u eenvoudig via de 

knop ‘Klik hier om een rit te reserveren’ 
onderaan de pagina een nieuwe rit 
reserveren. 

- Als u al eerder ritten gereserveerd heeft, 
telefonisch of via de app, kunt u uw 
eerstvolgende rit zien staan op dit scherm. 

- Door op het linkje in het blok van uw rit te 
klikken, kunt u meer details van uw rit 
bekijken, uw rit wijzigen of uw rit annuleren. 

 

Startscherm voor reizigers van Route 
- Uw eerstvolgende rit ziet u op het 

startscherm staan. 
- Al uw ritten kunt u inzien door op het 

menu-item ‘Mijn routes’ te klikken. 
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7. Reserveer een rit 
Op deze pagina kunt u een heen- of terugrit 
reserveren. Elke keer dat u in een auto stapt geldt als 
een losse rit, dus als u heen en weer wilt moet u 
twee ritten reserveren. 

Waar wilt u naartoe - Vertrek en 
aankomstadres 

- Om een rit te reserveren willen we graag 
weten waar u opgehaald wilt worden, en 
waar u naartoe wilt reizen. 

- Klik in het veld van het vertrekadres, om een 
adres in te vullen. 

- U komt in een nieuw scherm, waar u kunt 
beginnen met typen. 

- Zorg ervoor dat u uw volledige adres, inclusief 
huisnummer invult. 

- Tijdens het zoeken zal er een lijst verschijnen 
met adressen die wij kunnen vinden op basis 
van wat u heeft ingevuld. 

- Zorg ervoor dat u exact het juiste adres 
selecteert, inclusief het huisnummer, door 
erop te klikken in de lijst die eronder 
verschijnt. 

- U kunt ook zoeken naar sommige bekende en 
veelgebruikte locaties, denk aan ziekenhuizen, 
het stadhuis van Rotterdam, Ahoy, etcetera. 

- Als u een speciale locatie selecteert, let er dan 
op dat het de vestiging met het juiste adres is. 

- Als u het juiste adres heeft aangeklikt uit de 
lijst, keert u terug naar het formulier om een 
rit te reserveren, en staat het zojuist 
aangeklikte adres ingevuld. 

- Als u per ongeluk het verkeerde adres heeft 
ingevuld, kunt u nog een keer op dit nu 
ingevulde veld klikken. U komt dan opnieuw 
in het scherm waar u het adres in kunt vullen. 
Het oude adres staat alvast voor ingevuld, 
deze kunt u aanpassen of leeg maken om 
opnieuw te beginnen. 

- Het selecteren van het aankomstadres werkt 
op dezelfde manier. 
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Dag en tijdstip van uw rit 
- Klik op het veld van de vertrekdatum om aan 

te geven op welke dag u wilt vertrekken. 

- U kunt vervolgens de juiste dag selecteren. 

- Op desktop (een computer, laptop) 
ziet u een kalender waar u de juiste 
dag kunt selecteren. Met de pijltjes 
bovenaan de kalender kunt u de 
volgende maanden selecteren. 

- In de apps gebruiken we de 
datumselectie methode die hoort bij 
het type toestel en besturingssysteem. 
(Android of iOS voor Apple hebben 
andere methodes hiervoor.) 

- Nadat u de dag heeft geselecteerd kunt u het 
tijdstip selecteren. 

- Let er op dat u op zijn vroegst een uur vanaf 
nu een rit kunt reserveren. Binnen de 
applicatie raden we aan vanaf een uur en 5 
minuten op zijn vroegst te boeken. 

- Op desktop (een computer, laptop) 
ziet u een klein menuutje waar u met 
de pijltjes de tijd kunt aanpassen, of 
gewoon kunt beginnen met typen. 

- In de apps gebruiken we de 
tijdselectie methode die hoort bij het 
type toestel en besturingssysteem. 
(Android of iOS voor Apple hebben 
andere methodes hiervoor.) 

 

Wat wilt u meenemen? 
- Vanuit uw gegevens bij Trevvel kan het zijn 

dat er standaard al een hulpmiddel 
geselecteerd is om mee te laten reizen. Deze 
kunt u ook weer uitvinken, als u dit een keer 
niet mee wilt nemen. 

- U kunt de lijst van wat u mee wilt nemen 
aanpassen naar wat u nodig heeft. U kunt 
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aan- of uitvinken wat u wel of niet wilt 
meenemen. 

- In sommige gevallen hebben we nog aanvullende 
vragen. 

- Als u een rolstoel meeneemt, vragen we u 
wat voor type rolstoel 

- Als u passagiers mee wilt nemen (die 
geen kaarthouder bij Trevvel zijn), vragen 
we u de hoeveelheid volwassenen en 
kinderen. 

- Als u bagage mee wilt nemen, vragen we 
u hoeveel stuks. 

- U kunt onderaan de lijst op de link ‘Toon meer’ 
klikken, om een langere lijst te zien van zaken die 
u mee kunt nemen. 

 

Extra passagiers 
- Extra passagiers staan in het lijstje van zaken die 

u mee kunt nemen. Bij het vervoer van extra 
personen zijn wel extra kosten verbonden. 

 

Wilt u gebeld worden door de chauffeur? 
- U kunt per rit aangeven of u gebeld wilt worden 

als de chauffeur in de buurt is.  

- U heeft als het goed zelf eerder aangegeven 
hoeveel minuten van tevoren de chauffeur in dat 
geval precies moet bellen. 

- Als u selecteert dat u gebeld wilt worden, tonen 
we het nummer dat bij ons bekend is. 

- U kunt dit telefoonnummer per gereserveerde rit 
aanpassen, indien u toch op een ander nummer 
gebeld wilt worden. 

- U kunt uw telefoonnummer op verschillende 
manieren invullen; met of zonder streepje, met of 
zonder +31 of 0031. Bij het bevestigen 
controleert de app of het een geldig 
telefoonnummer betreft. 
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Bevestigen 
- Klik op de knop ‘Klik hier om de rit te reserveren’ om de reservering te plaatsen. 

- De reservering wordt verstuurd, even geduld, dit kan even duren. 

- Als de reservering gelukt is, komt u op het ‘Mijn ritten’ overzicht terecht. Hier staan al 
uw ritten, op chronologische volgorde van het heden naar de toekomst. Uw zojuist 
gereserveerde rit staat tussen deze ritten. 

 

Foutmeldingen 
- Het kan zijn dat u een adres heeft geselecteerd dat buiten het gebied valt waar u 

met Trevvel mag reizen.  

- Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam kunt u binnen alle openbaar 
vervoer zones reizen. Het maakt dan niet uit waar u in Rotterdam uit- of 
instapt. Aansluitend op uw eigen woonzone, kunt u door maximaal vier zones 
reizen die niet binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam liggen.  

- Voor een overzicht van het vervoersgebied; 
https://www.trevvel.nl/algemene-informatie 

- U kunt geen ritten in het verleden reserveren, indien dit per ongeluk toch zo wordt 
ingevuld krijgt u een foutmelding. 

- U kunt op zijn vroegst een uur vanaf nu een rit reserveren. Het kan zijn dat de 
applicatie een foutmelding geeft omdat het tijdstip van vertrek net een aantal 
seconden onder de 60 minuten ligt. Verhoog de vertrektijd met 5 minuten om dit 
probleem te verhelpen. 
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8. Mijn ritten 
- Het ‘Mijn ritten’ scherm is een overzicht van de 

voor u gereserveerde ritten. Hier staan geen 
ritten uit het verleden bij. 

- De ritten op deze pagina worden in 
chronologische volgorde (gesorteerd op 
vertrekdatum en tijd) van nu naar de toekomst 
getoond. 

- Voor aanvullende details over een rit kunt u op 
de link in het blok klikken met de tekst ‘Klik hier 
voor meer details over de rit’. Dan gaat u naar 
een aparte pagina met alle informatie over deze 
rit. 

- Vanaf het overzicht kunt u met de knop 
onderaan de pagina een nieuwe rit reserveren. 
‘Klik hier om een rit te reserveren’. 

 

 

9. Bekijk een rit in detail 

Een rit die nog niet naar u onderweg is 
- De rit detail pagina toont aanvullende gegevens 

van uw rit. Hier kunt u de volgende informatie 
vinden; 

- Dag, datum en tijdstip waarop de rit 
gereserveerd is 

- Het adres waar u wordt opgehaald - het 
vertrekadres 

- Het adres waar u naartoe gaat - het 
aankomstadres 

- De gereserveerde vertrektijd 

- De verwachte reistijd (in ideale 
omstandigheden) 

- Tussen welke tijden u de chauffeur kunt 
verwachten. 

- Wat u meeneemt 
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- Overige reisinformatie; of u gebeld 
wordt als de chauffeur in de buurt 
is, en op welk nummer de 
chauffeur u belt. 

- Overige reisinformatie; 
bijzonderheden over uw rit (zoals 
deur tot deur begeleiding, 75+ als 
product, etcetera) 

- Onderaan de rit detail pagina staat een 
knop om de rit aan te passen en een knop 
om de rit te annuleren. 

 

Een rit die naar u onderweg is 
- De rit detail pagina toont aanvullende 

gegevens op het moment dat de chauffeur 
naar u onderweg is. 

- De tijden waarop u de chauffeur kunt 
verwachten worden exacter, u krijgt te 
zien over hoeveel minuten u de chauffeur 
er is. 

 

10. Een rit aanpassen 
- U kunt een rit wijzigen vanaf de 

detailpagina van deze rit. Onderaan de 
pagina staat een knop ‘Klik hier om de rit 
aan te passen’. 

- U kunt de rit aanpassen tot 60 minuten 
voor de gereserveerde ophaaltijd. 

- Indien u na dit tijdstip op de knop ‘Klik hier 
om de rit aan te passen’ klikt, krijgt u een 
melding dat aanpassen niet meer mogelijk is, 
en dat u contact moet opnemen met de 
klantenservice om te kijken wat er nog mogelijk 
is. 

- Als u de rit nog kunt wijzigen, komt u op het 
formulier om een rit te reserveren (Zie 
‘Reserveer een rit’) 

 

 

18 



- Dit formulier is al volledig ingevuld met de 
gegevens van de rit.  

- U kunt nu naar wens wijzigingen aanbrengen, door het veld wat u wilt veranderen 
aan te klikken, en hiervan de inhoud te wijzigen. 

- Bevestig de aanpassingen door onderaan op de knop ‘Reservering aanpassen’ te 
klikken. De wijzigingen zijn direct doorgevoerd. 

 

11. Een rit annuleren 
- U kunt een rit annuleren vanaf de detailpagina van 

deze rit. Onderaan de rit detail pagina staat een rode 
knop om de rit te annuleren. 

- U kunt de rit kosteloos annuleren tot 60 minuten van 
tevoren. 

- Na het klikken op de knop ‘Klik hier om de rit aan te 
annuleren’, komt er een waarschuwing in beeld, met 
de vraag ‘Weet u zeker dat u deze rit wilt 
annuleren?’. Daarnaast staat er nog de volgende 
toelichting: ‘Als u de rit echt wilt annuleren, dient u 
op de onderstaande rode knop te klikken. U kunt dit 
niet ongedaan maken. De rit is kosteloos te 
annuleren tot 60 minuten voor aanvang van de rit.'  

- U kunt vanaf hier de melding sluiten door te klikken 
op ‘Melding sluiten’, dan keert u terug naar de rit 
detailpagina en is er niks veranderd. 

- Als u de annulering bevestigd door te klikken op 
de rode tekst met ‘Bevestig annulering’, wordt 
deze per direct geannuleerd. U keert terug op het 
‘Mijn ritten’ overzicht, en zult uw geannuleerde rit 
hier niet meer tussen zien staan. 

- Indien u binnen 60 minuten voor vertrek de rit 
wilt annuleren, krijgt u de volgende melding te 
zien: ‘Helaas kunt u deze rit enkel telefonisch 
annuleren’. Hierbij wordt het telefoonnummer van 
de klantenservice getoond zodat u direct kunt 
bellen. Of u kunt de melding sluiten. 
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12. Prioriteitsrit 
- Het is niet mogelijk om een prioriteitsrit via 

de app te boeken.  

- In de app vindt u een informatiepagina 
waarop wordt uitgelegd wat een prioriteitsrit 
is. 

- Op de informatiepagina staat de volgende 
tekst: “Gaat u naar een uitvaart of 
huwelijksvoltrekking, dan kunt u tot vier uur 
van tevoren een prioriteitsrit aanvragen. Wij 
brengen u dan rechtstreeks naar uw 
bestemming. Door onderstaand nummer te 
bellen, reserveert u de rit. - 088 - 130 30 30” 

 

13. Herhalende rit / reeks / vaste rit 
- Het is niet mogelijk om een herhalende rit, 

een reeks of ook wel vaste rit via de app te 
boeken.  

- In de app vindt u een informatiepagina 
waarop wordt uitgelegd hoe u een 
herhalende rit regelt. 

- Op de informatiepagina staat de volgende 
tekst: “Wilt u een reeks van herhalende 
ritten reserveren die allemaal op dezelfde 
dag en tijd plaatsvinden? Ook dat kan via 
onderstaand telefoonnummer.  -088 - 130 
30 30”  

 

14. Mijn instellingen 
- Via het menu komt u op de  Mijn instellingen 

pagina 

- Op deze instellingen pagina vindt u een link naar 
het privacyreglement 

- Op deze instellingen pagina kunt u ook uitloggen, 
door op de grote rode knop ‘Uitloggen bij Mijn 
Trevvel’ te klikken. Hierna kunt u zich eenvoudig 
opnieuw inloggen. 
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15. Mijn routes (Route) 
- Het ‘Mijn routes’ scherm is een overzicht van 

uw routes en bijbehorende ritten. Hier staan 
geen ritten uit het verleden bij. U ziet per rit 
de status van deze rit. 

- Als er deze week geen routes gepland zijn, 
krijgt u hiervan een melding. 

- De ritten op deze pagina worden in 
chronologische volgorde (gesorteerd op 
vertrekdatum en tijd) van nu naar de 
toekomst getoond. 

- Onderaan de pagina ziet u een balk. Hierin 
staat welke week u bekijkt. 

- Via de pijltjes in de balk onderaan de pagina, 
kunt u naar een volgende en vorige week 
klikken. U kunt niet naar een week in het 
verleden klikken, want we tonen alleen ritten 
die nog moeten plaatsvinden. 

- Voor aanvullende details over een rit kunt u 
op het gehele blok van de rit klikken. Dan 
gaat u naar een aparte pagina met alle 
informatie over deze rit. 

- Kunt u meerdere reizigers inzien, bijvoorbeeld 
omdat meerdere kinderen met Route rijden? 
Dan kunt u bovenaan deze pagina van 
reiziger wisselen door op de naam te klikken, 
en een andere reiziger uit de dropdown te 
selecteren. 

 

16. Bekijk een rit (van Route) in detail 

Een rit die nog niet naar u onderweg is 
- De rit detail pagina toont aanvullende gegevens van uw rit. Hier kunt u de volgende 

informatie vinden; 

- Dag, datum en tijdstip waarop de rit zal starten. 

- Het adres waar u wordt opgehaald - het vertrekadres 

- Het adres waar u naartoe gaat - het aankomstadres 
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- De vertrektijd 

- De verwachte reistijd (in ideale 
omstandigheden) 

- Onderaan de rit detail pagina staat een knop om de 
rit te annuleren. 

 

Een rit die naar u onderweg is 
- De rit detail pagina toont aanvullende gegevens op 

het moment dat de chauffeur naar u onderweg is. 

- De tijden waarop u de chauffeur kunt verwachten 
worden exacter, u krijgt te zien over hoeveel minuten 
u de chauffeur er is. Daarnaast ziet u nu een kaartje 
met de huidige locatie van de chauffeur. LET OP: Het 
kan zijn dat deze informatie met enige vertraging 
binnenkomt. 

 

17. Ziek of beter melden (Route) 
- Op deze pagina kunt u zich ziek melden. 

- Zodra u zich heeft ziek gemeld, komen alle ritten van 
uw Routes te vervallen. Om deze weer te activeren 
moet u zich eerst weer beter melden. 

- Als u ziek gemeld bent, kunt u zich via deze pagina 
weer beter melden. 
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- Kunt u meerdere reizigers inzien, bijvoorbeeld omdat meerdere kinderen met Route 
rijden? Dan kunt u bovenaan deze pagina van reiziger wisselen door op de naam te 
klikken, en een andere reiziger uit de dropdown te selecteren. Zo kunt u kiezen welke 
reiziger u wilt ziek melden of beter melden. 

 

18. Meerdere ritten afmelden (Route) 
- Het is niet mogelijk om in één keer meerdere ritten 

tegelijk af te melden. 

- In de app vindt u een informatiepagina waarop wordt 
uitgelegd hoe u meerdere ritten kunt afmelden, dit 
kan namelijk alleen telefonisch. 

- Op de informatiepagina staat de volgende tekst: 
“Wilt u meerdere ritten annuleren? U hoeft dat niet 
één voor één via deze app te doen. Als u ons op 
onderstaand nummer belt, annuleren wij meerdere 
ritten in één keer voor u. Bel 088 - 130 30 70” 
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