ANWB
Mobiliteitskaart
De meest complete zakelijke
mobiliteitskaart van Nederland

Wat leuk dat u voor de ANWB
Mobiliteitskaart heeft gekozen!
Met deze kaart heeft u toegang tot een breed aanbod van mobiliteitsopties:
tanken, parkeren, OV, OV-fiets, EV-laden, Greenwheels, taxi, Uber en carwash.
Alles op één factuur en geen bonnetjes meer.

Er zijn nog een paar stappen nodig voordat u de kaart kunt gebruiken.
Volg onderstaande stappen:
Stap 1 - Activeer uw Greenwheels- en Uber-account

U ontvangt een e-mail om uw Greenwheels- en Uber-account te activeren.
Klik op de activatielink en volg de stappen in het aanmeldproces. U kunt wel
alvast de app van Greenwheels en Uber downloaden.

Stap 2 - Installeer de Yellowbrick app

1. Download de Yellowbrick app en klik op de knop “inloggen”.
2. Klik op “wachtwoord vergeten” en vul uw mobiele telefoonnummer in
op de plek waar om het klantnummer wordt gevraagd.
3. Klik op “wachtwoord opvragen”. U kunt nu inloggen met uw mobiele telefoonnummer
en het wachtwoord dat per sms naar u verzonden is.
Meer informatie over de verschillende mobiliteitsopties
kunt u vinden op anwb.nl/mobiliteitskaart
Veel reisplezier!

Vragen?

Neem dan contact op met onze Service Desk via
anwbmobiliteitskaart@radiuz.nl of +31 (0)30 30 406 44.

De meest complete zakelijke mobiliteitskaart
van Nederland
Tanken

Parkeren

Openbaar vervoer

✓ Alle tankstations
in Nederland
✓ Motorolie en koelvloeistof betalen
met de kaart
✓ Ook te gebruiken
voor Carwash
✓ Uit te breiden
naar tanken
Europa

✓ Op straat parkeren
in heel Nederland
✓ Parkeren in Q-Park
garages, P+R
terreinen én Schiphol
✓ Betaal alleen voor
uw daadwerkelijke
parkeertijd

✓ Toegang tot alle
vormen van openbaar
vervoer
✓ Altijd voldoende saldo
✓ Makkelijk in- en
uitchecken met de
mobiliteitskaart
✓ Upgraden naar
1ste klasse

OV-fiets

EV-laden

Greenwheels

✓ Beschikbaar op meer
dan 300 locaties in
Nederland
✓ Ideaal voor het laatste
stuk naar uw afspraak
✓ Huren met uw ANWB
mobiliteitskaart

✓ Laden bij alle publieke
laadpalen in Nederland
✓ Laden bij laadpunten
in Europa
✓ Snelladen bij de
oplaadstations van
Fastned via uw
kaart of app

✓ Altijd een auto
in de buurt
✓ Keuze uit verschillende
modellen
✓ Geen borg of
abonnementskosten
✓ Eenvoudig te reserveren
en gebruiken met de
Greenwheels
app

Taxi

Uber

✓ 24/7 beschikbaar
✓ Landelijk dekkend
netwerk
✓ Snel en makkelijk
ritten boeken via
de ANWB Service Desk

✓ Ritten op aanvraag
✓ Eenvoudig te bestellen
via de app
✓ Real-time prijsopgave
vooraf
✓ Internationaal
te gebruiken

Kijk voor meer
informatie op
anwb.nl/
mobiliteitskaart

Vragen?

Neem dan contact op met onze Service Desk via
anwbmobiliteitskaart@radiuz.nl of +31 (0)30 30 406 44.

