
Autorijden is ook communiceren 

Uw bedrijfswagens zijn het gezicht van uw onderneming op de openbare weg. Via het weggedrag 
van uw chauffeurs wordt er dagelijks gecommuniceerd met uw klanten, uw relaties en uw opdracht-
gevers. Dat is iets om bij stil te staan.

Uitblinken in afsnijden, bumper  
kleven en frequente lichtsignalen

Een bedrijf waarvan algemeen bekend is dat ze vooral uitblinken 
in afsnijden, bumper kleven en frequente lichtsignalen zal het in 
accountmanagement wat moeilijker vinden om het vertrouwen 
van de klant te winnen dan de concurrent die zich wel aan de 
algemeen geldende verkeersregels houdt. 

Met 0900 - rijstijl krijgt u op een eenvoudige manier het rijgedrag van uw chauffeurs binnen uw 
gezichtsveld. Bovendien leert de ervaring in het buitenland dat een sticker op de auto vooral een 
preventieve werking heeft en er toe bijdraagt dat de chauffeur zich bewust wordt van zijn rijgedrag. 
De mogelijkheid dat een eventuele verkeersovertreding kan worden gemeld door een willekeurige 
weggebruiker, zal zorg dragen voor een positieve uitwerking op het rijgedrag van uw chauffeur.

Eén telefoontje en u beschikt over 
een ooggetuigenverslag 
Brokkenpiloten en coureurs zijn niet populair op de snelweg. Maar 
voordat u er achter bent dat uw chauffeur een, laten we maar 
zeggen, wat temperamentvol karakter heeft achter het stuur, is 
het vaak te laat. 0900 - rijstijl biedt uitkomst. Eén telefoontje en 
u beschikt over een ooggetuigenverslag over het rijgedrag van 
uw chauffeur.

Waar begint en eindigt uw verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw chauffeurs? Met  
0900 - rijstijl heeft u een instrument in handen om de dagelijkse praktijk te toetsen, waar uw chauf-
feurs zich ook bevinden. Een ongeluk brengt naast vooral akelige zaken, onvermijdelijk kosten met 
zich mee. 0900 - rijstijl biedt u een communicatiesysteem waarmee u al op korte termijn een inspan-
ning kunt leveren om ongelukken te voorkomen.

Zekerheid: veilige aankomst op de 
plek van bestemming

Met 0900 - rijstijl houdt u het rijgedrag van uw chauffeurs onder 
controle. Want autorijden is behalve communiceren, natuurlijk 
vooral veilig aankomen op de plek van bestemming. Een lid-
maatschap van 0900 - rijstijl biedt u de zekerheid dat uw chauf-
feurs zich er bewust van zijn dat hun overtredingen niet onop-
gemerkt zullen blijven. Dat is in hun eigen belang. Dat is in uw 
belang. Want veiligheid staat altijd voorop.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
en het milieu
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een steeds vaker gehoord begrip. Ook op de openbare 
weg zijn de normen en waarden soms ver te zoeken. Met het lidmaatschap van 0900 - rijstijl neemt 
u uw verantwoordelijkheid en draagt u uw betrokkenheid bij onze maatschappij uit.   
Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat de maximumsnelheid een waardevolle 
bijdrage levert aan het milieu. De uitstoot van uitlaatgassen is de belangrijkste factor in het groter 
worden van het gat in de ozonlaag. Het kan natuurlijk geen kwaad om uw steentje bij te dragen 
aan een beter milieu. 

Uw bedrijfsauto’s zijn uw 
visitekaartjes 
Het rijgedrag van de chauffeurs draagt onvermijdelijk bij aan de 
beeldvorming van uw product of dienst. Met het lidmaatschap 
van 0900 - rijstijl laat u zien dat de veiligheid op de openbare 
weg u wel degelijk een zorg is. De jarenlange ervaring in het 
buitenland heeft ook geleerd dat het lidmaatschap leidt tot fi kse 
kosten besparingen voor de onderneming.

Zo werkt 
0900 - rijstijl
Uw wagenpark wordt voorzien 
van een sticker met daarop 
het telefoonnummer en een 
unie ke code. Natuurlijk wordt de 
sticker opgemaakt conform uw 
huisstijl. Als uw chauffeur een 
verkeersovertreding begaat, 
heeft de medeweggebruiker de 
mogelijkheid hiervan melding te 
maken via het telefoonnummer 
op de sticker op uw auto waar-
bij u middels de unieke code 
in een handomdraai vast kunt 
stellen om welke auto het gaat. 
De telefoontjes worden zeven 
dagen per week, 24 uur per 
dag opgevangen door een pro-
fessioneel opererend callcenter 
die de melding onmiddellijk per 
e-mail aan u terugkoppelt. 
Zo kunt u het gedrag van uw 
chauffeurs monitoren zonder 

dat u daarvoor iets hoeft te 
doen. Bovendien ontvangt u 
eens in het kwartaal gratis een 
rapportage van alle meldingen.

Een lidmaatschap van 0900 - 
rijstijl is een must voor iedere 
organisatie met een wagen-
park. Voor de kosten hoeft u 
het niet te laten. Informeer 

naar onze voorwaarden en 
ontdek dat een lidmaatschap u 
altijd meer op zal leveren.
Waarom zou u onnodig risico’s 
nemen. 

Met een lidmaatschap van 
0900 - rijstijl maakt u 
veiligheid bereikbaar!

KIJK OOK OP:  WWW.RIJSTIJL.COM



De voordelen op een rij:

• Vermindering aantal schadegevallen

• Verhoging veiligheid

• Verlaging kosten

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

• Onpartijdig en onafhankelijk

• Elk kwartaal rapportage

• Bedrijfsauto is visitekaartje

• Imago versterkend

• Zeer eenvoudige implementatie

• Makkelijk te onthouden naambelnummer

• Levert meer op dan het kost

0900 - rijstijl
Postbus 9063
3007 AB Rotterdam
t: 0900 - rijstijl (0900 - 7457845)
e: sales@rijstijl.com
i: www.rijstijl.com



RIJSTIJL MAAKT VEILIGHEID BEREIKBAAR 
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