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We mogen weer uit 
de band springen!

Verduurzaming Trevvel

Winactie Trevvel app

Digitale inclusie 55+



Beste klant,

Het coronavirus trekt zich terug. Er is steeds meer mogelijk. We brengen u weer graag 

naar al uw bestemmingen. Uiteraard doen wij dit met de grootste voorzichtigheid.

Wij zetten onze coronadiensten voorlopig nog wel voort. Ons (gratis) vaccinatiever-

voer blijft zo lang als dat nodig is. Voor een eerste prik, een tweede prik en misschien 

in de toekomst wel een derde prik. Ook vervoeren wij nog steeds coronapatiënten 

van en naar zorginstellingen en terug naar huis. Voor een praatje of de boodschap-

penservice kunt u ook nog steeds bij ons terecht.

In deze nieuwsbrief leest u meer over onze acties op het gebied van verduurzaming. 

We hebben elektrische wagens aangeschaft voor het leerlingenvervoer. Ook voor 

Trevvel Samen komen er meer elektrische bvoertuigen: de Skoda’s Enyaq iV. Wij 

 hopen met deze aanschaf de stad een beetje schoner te maken. Ook zijn de wagens 

extra comfortabel voor zowel u als reiziger als voor onze chauffeurs.

Trevvel Sociaal zet dit jaar op verschillende plekken in Rotterdam weer het Zomer- 

terras op. U bent daar welkom voor meer informatie en een lekker bakje koffie of een 

glaasje fris. Houdt u ook onze website in de gaten voor de wandeltochten en andere 

activiteiten van Trevvel Sociaal?

Heeft u de Trevvel app al? De app heeft veel voordelen voor u. Verderop leest u hier 

meer over. Heeft u hulp nodig bij het downloaden? U kunt altijd onze klantenservice 

bellen.  Als u de Trevvel app downloadt, maakt u kans op een ‘Tour de Rotterdam’! 

Ik wens u een fijne zomer toe!

Met vriendelijke groet,

Arno van Haasterecht,
Algemeen Directeur/CEO



Trevvel zet grote stappen 
in verduurzaming

Van links naar rechts: Arno van Haasterecht, 
algemeen directeur Trevvel, wethouder  

Sven de Langen en Eric Berkhof, directeur  
van Van Mossel Automotive Groep

Trevvel vervangt binnen het leerlingenvervoer alle dieselbussen door elektrische bus-

sen. Als het nieuwe schooljaar in september begint, reizen alle kinderen duurzaam naar 

school. Alle personenwagens van Trevvel Samen zijn al volledig elektrisch (Hyundai Kona 

Electric). Binnenkort worden deze uitgebreid met elektrische Skoda’s Enyaq iV. 

Algemeen Directeur Arno van Haasterecht: “De aanschaf van meer elektrische wagens is 

een belangrijke stap op weg naar een stad met schone lucht en een gezond klimaat. Wij 

verzorgen dagelijks duizenden ritten. Het voelt echt als onze plicht om flink te investe-

ren in elektrische voertuigen. Samen met onze opdrachtgever, de gemeente Rotterdam, 

doen we er alles aan om zo min mogelijk uitstoot te veroorzaken. De elektrische bussen 

stoten geen schadelijke stoffen uit en veroorzaken geen onprettige geuren. Ze zijn ook 

nog eens comfortabeler voor zowel onze chauffeurs als onze passagiers. De chauffeur 

hoeft niet te schakelen en de passagiers ondervinden geen last

van trillingen of geluid. Voor alle Rotterdammers 

is dit dus een win-winsituatie.”
 

 

Hier een voorproefje van de nieuwe 
elektrische personenwagens van  
Trevvel Samen, de Skoda Enyaqs. 



 

De laatste tijd zet Trevvel Sociaal zich erg in voor Digitale Inclusie 55+. De gemeente 

en een aantal welzijnsorganisaties in Rotterdam bieden allerlei ondersteuning om 

mensen vaardiger te maken op de computer, telefoon, laptop of Ipad. Trevvel Sociaal 

wijst u graag op de mogelijkheden waarop u hulp kunt krijgen bij uw digitale vragen. 

DigiMaatje - Digitale hulp aan huis
Vrijwilligers van DigiMaatje bieden gratis digitale hulp aan huis. 

Bijvoorbeeld bij vragen over beeldbellen, het downloaden van 

apps, foto’s versturen via WhatsApp en vragen over phishing-

mails. Of over de mogelijkheden van internet. Aanmelden kan 

door contact op te nemen met Unie Van Vrijwilligers (UVV) via 

info@uvvrotterdam.nl of 010 - 413 08 77.

DigiHulplijn - Telefonische hulp bij allerlei digitale vragen
Voor alle digitale vragen kunt u gebruikmaken van de DigiHulplijn. Het gratis telefoonnum- 

mer 0800 - 1508 kan van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur worden gebeld. 

Het Informatiepunt - Overzicht van alle digitale ondersteuning
De website www.rotterdam.hetinformatiepunt.nl biedt een actueel overzicht van de 

 organisaties die ondersteuning bieden bij digitale hulpvragen.

Digitale Inclusie 55+



 

We nemen ons terrasmeubilair mee en strijken neer in een aantal

Rotterdamse wijken. Daar zetten wij het Trevvel Zomerterras weer op.

Het doel van deze terrassen is om gezellig met onze klanten een kopje koffie, thee of iets 

fris te drinken. We geven tegelijkertijd informatie over de dienstverlening van Trevvel. We 

doen dit met een aantal welzijnspartijen in de gebieden. Zo kunnen wij mobiliteit en het 

sociale netwerk aan elkaar verbinden. U kunt zich aanmelden voor een terras door een 

e-mail te sturen naar: klantenservice@trevvel.nl. Of u kunt bellen naar: 088 - 130 30 50.

Trevvel Zomerterras

20-07-2021
13:00 – 16:00 uur

20-07-2021
10:00 – 12:00 uur

22-07-2021
10:00 – 12:00 uur

05-08-2021
10:00 – 12:00 uur

10-08-2021 
13:30 – 15:30 uur

Noord: Eudokiaplein
Unie van Vrijwilligers Rotterdam

IJsselmonde: Huis van de Wijk Grote Hagen
Pit010

Hoogvliet: Huis Madelief
Dragonheart Europe

Kralingen/Crooswijk: Berkelplein
Vrijwilligerswinkel

Kralingen/Crooswijk: Wijktuin de Esch
Super-Actief & DOCK

We komen naar  
u toe deze zomer!



 

Heeft u de Trevvel app al? Wist u dat u uw ritten kunt boeken of wijzigen in de app? En dat 

u kunt zien waar uw taxi zich bevindt? Heeft u een goede reis gehad? Of juist niet? In de 

app kunt u ook uw chauffeur beoordelen. Als u nú de Trevvel app downloadt, maakt u kans 

op een geheel verzorgde ‘Tour de Rotterdam’! Dit is een rondreis door onze mooie stad. De 

chauffeur van Trevvel haalt u thuis op en brengt u langs alle hoogtepunten die onze stad te 

bieden heeft. Onderweg stapt u ook nog ergens uit voor een kopje koffie met iets lekkers. 

We hebben meerdere plekken in de Tourbus, dus dat vergroot uw kans om te winnen!

Hoe doe ik mee?

Trevvel

WINActie

Download vóór 1 augustus de Trevvel app. Dat kan via de Stores (de Google 

Play Store of de App Store). U kunt in de stores zoeken op ‘Trevvel - Rotterdam’.  

Hieronder vindt u de snelkoppelingen voor de telefoon en tablet.  

1

Alle bestaande en nieuwe gebruikers van de Trevvel app doen mee met de 

wedstrijd. Als u de app heeft of vóór 1 augustus downloadt, doet u dus auto-

matisch mee.

Een week na de sluitingsdatum brengen wij de winnaars op de hoogte.

2

3

App Store
(Apple) 

Google 
Play Store
(Android)

Win de ‘Tour de Rotterdam’!



Trevvel Klantenservice
E-mailadres: klantenservice@trevvel.nl

Telefoonnummer: 088 - 130 30 50

Website:  www.trevvel.nl

Facebook:  www.facebook.com/trevvel

Trevvelzuilen in  
grote ziekenhuizen
Vanaf 8 juli kunt u gebruikmaken van de Trev-

velzuilen die zijn geplaatst in de grote zieken-

huizen in de stad. In Het Maasstad Ziekenhuis, 

Het Erasmus Ziekenhuis, Het St. Franciscus 

Ziekenhuis en Het Vlietlandziekenhuis kunt u 

met behulp van deze zuil eenvoudig uw rit naar 

huis boeken. U kunt op de zuil volgen waar de 

wagen en de chauffeur zich bevinden.

NIEUW!

Wist u dat? 
U voortaan bij elke geboekte rit een bevestigingsmail 

van ons krijgt? Dan kunt u na uw gesprek met Liza 

nog even rustig nalezen wat er is afgesproken.


