Reizen met de zakelijke OV-chipkaart
van Mobility Mixx in 3 stappen
Reizen in het openbaar vervoer in heel Nederland

De mobiliteitskaart van Mobility Mixx, de Mixx Card, is uitgevoerd als zakelijke OV-chipkaart.
Met deze kaart kunt u eenvoudig zakelijk reizen in heel het openbaar vervoer in Nederland.
In trein, bus, tram en metro reist u door middel van in- en uitchecken. Wij leggen graag het
gebruik van de kaart in 3 stappen uit.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Ophalen bestellingen

Inchecken

Uitchecken

Bij aanvang van uw reis checkt
u in. Houdt uw kaart voor
het logo op de kaartlezer.
Let goed op dat u incheckt bij
het poortje of de paal van de
vervoerder waar u daadwerkelijk de reis mee gaat maken.
Als het inchecken is gelukt,
hoort u een pieptoon en brandt
er een groen lampje. Op de
display van de kaartlezer ziet
u een incheckboodschap.

U checkt uit aan het eind van
uw reis of wanneer u overstapt
op een andere vervoerder.
Houdt uw kaart weer voor het
logo op de kaartlezer. U hoort
een pieptoon en op het display
van de kaartlezer ziet u een
uitcheckboodschap, evenals uw
ritprijs.

Vóórdat u van de kaart gebruik
kunt maken, gaat u eerst naar
een NS-automaat op het station of een ander ophaalpunt
voor OV-chipkaarten. U houdt
uw kaart voor het OV-chipkaartlogo van de automaat en
volgt de aanwijzingen op het
scherm. Kies voor ‘Ophalen
bestellingen’. Mobility Mixx
heeft de bestellingen al voor
u klaargezet.

Een aantal belangrijke mededelingen

Een aantal belangrijke mededelingen zetten wij alvast
voor u op een rij:
• Check altijd goed in en uit.
• Haal alleen de bestellingen op die Mobility Mixx
voor u heeft klaargezet. Laad zelf geen andere
producten of saldo op de kaart.
• Staat uw naam op de kaart? Dan mag alleen u de
kaart gebruiken.
• Gebruik de kaart alleen waarvoor deze bedoeld is.
• Meld verlies of diefstal direct bij Mobility Mixx.
• Zorg ervoor dat u incheckt en uitcheckt met dezelfde OV-chipkaart. Om te voorkomen dat een verkeerde kaart wordt uitgelezen, adviseren wij u uw Mixx
Card apart aan te bieden bij de kaartlezer.

Andere diensten op de Mixx Card

Met Mobility Mixx kunt u ook zakelijk autodelen, P+R
parkeren, een taxi boeken, tanken of bijvoorbeeld een
OV-Fiets of auto huren. Eén en ander is afhankelijk van
wat er met uw werkgever is afgesproken.
Verdere informatie over de kaart, het gebruik en de
voorwaarden en andere diensten zijn te vinden op
www.mobilitymixx.com.

Heeft u nog vragen? 0900 – 662 46 49 | info@mobilitymixx.nl

mobilitymixx.com

