
Alternatieven voor de fi le op een rij
myJINI
Woon en/of werk je in de regio Rotterdam? En wil je 
leuk verdienen met spitsmijden? Meld je dan nu aan 
en neem het hele jaar gratis deel aan myJINI. Want 
myJINI beloont het niet rijden tijdens de autospits. 
Zo help je om de drukte op de wegen rond Rotterdam 
te verminderen en kun je stevig besparen op je 
autokosten. En met myJINI geniet je ook nog eens van 
héél aantrekkelijke extra’s. 
 
Elke keer dat je de Rotterdamse ochtend- en/of 
avondspits weet te ontwijken, verdien je 200 JINI$ 
(spaarpunten). Je kunt ze gebruiken om een gedeelte 
van je  (Shell) brandstof te betalen of ze besteden 
aan artikelen in de myJINI webshop. Je voordeel van 
spitsmijden rond Rotterdam kan zo oplopen tot 44 
euro per maand.
 
Meld je nú aan bij myJINI
Dus laat zo’n buitenkans niet aan je neus voorbijgaan. 
Meld je vóór 1 maart 2015 dan zijn je deelname en alle 
aantrekkelijke myJINI extra’s helemaal gratis. En wie 
weet... misschien win je ook nog eens één jaar lang 
gratis tanken. Ga direct naar myJINI.nl voor meer info.

Checkjewerkplek
Werk met Offi cebooking tijdens de spits vaker thuis 
of op een werkplek dicht bij huis. Bij elke nieuwe 
spitsmijding spaar je zo voor een steeds grotere korting 
op producten bij Coolblue. 
Voorbeelden van fl exkantoren zijn Regus, Postiljon 
Business Point Dordrecht en Welkom op het Werk in 
Schoonhoven. 

Meld je aan via: 
www.checkjewerkplek.nl
of vul het contactformulier in

Forensz
Wil je advies voor je reis met het openbaar vervoer? 
Of  weet je niet welk vervoerbewijs je nodig hebt? 
Dan heeft Forensz voor jou het antwoord. Met een 
persoonlijk advies, eenvoudige bestelwijze en levering 
aan huis. Met Forensz kun je erop vertrouwen dat je 
het juiste vervoerbewijs gebruikt voor jouw reis!. Snel 
besteld en bezorgd aan huis. De voordelen voor jou op 
een rij:
 
•  Advies op maat voor jouw reis en vervoerbewijs
•  Jouw reis gepland van deur tot deur
•  1 aanspreekpunt voor al jouw vragen
•  Een online bestelomgeving met eigen domein
•  Jouw vervoerbewijs snel en makkelijk geregeld
 
Interesse? Neem contact op met Forensz via 
forensz@vccr.nl of telefonisch via 010-4000240.
 
Kijk voor meer informatie 
op www.forensz.nl

Mobilys
Fiets naar je werk met de lease e-bike van Mobilys voor 
slechts € 9,- per maand! Het kan met het programma 
‘fi etsen verleer je nooit’. Ben jij geinteresseerd om met 
een e-bike naar je werk te gaan, maar zie je op tegen 
het hoge aanschafbedrag? Kijk dan naar de regeling 
van Mobilys.
Deze maakt dat je maandelijks kunt betalen en ook nog 
eens verzekerd bent van goede service als je een keer 
pech hebt. Bovendien is de E-Bike WA-Casco en tegen 
diefstal verzekerd en is het reguliere onderhoud en 
eventuele reparaties opgenomen in het leasecontract. 
Zo wordt de E-Bike voor iedereen bereikbaar! Neem nu
contact op met Mobilys voor meer informatie! Of kijk
op www.fi etsenverleerjenooit.nl

Meld je aan via: 
www.mobilys.nl 
+31(0)30 6000720



Alternatieven voor de fi le op een rij
Kortingsregeling tweewielers
Wil jij eigenlijk wel met de fi ets, e-bike of e-scooter 
naar het werk? Stap minimaal 2 dagen per week uit 
de auto en op de tweewieler en krijg korting op de 
aanschaf! Deze korting kan oplopen tot wel € 550,-. 

Meld je aan via:
www.verkeersonderneming.nl 
(onder de knop: hoe ga jij vandaag naar je werk)
tweewielers@dtvconsultants.nl
076-5136670

Watertaxi
Werk je bij de RDM Campus? Bespaar dan uren per week 
aan reistijd met de M4H-RDM Shuttle van de Watertaxi!
De RDM Campus is een prachtige plek. Maar als je 
tijdens de spits je werk wilt bereiken dan kan dat wel 
veel tijd kosten. Met de M4H-RDM Shuttle kun je jouw 
auto gratis parkeren bij Marconiplein. Een Watertaxi 
brengt jou vervolgens in enkele minuten naar de RDM 
Campus. En de kosten? Voor slechts 30 euro per maand 
gebruik je deze dienst dagelijks. Meld je aan en probeer 
de M4H-RDM Shuttle nu zelf vrijblijvend uit!

Meld je aan via: 
www.watertaxirotterdam.nl 
(010) 4030303

ZOEFF
Een shuttledienst tussen metrostation Schiedam 
Centrum en bedrijventerrein Spaanse Polder Noord 
West; dat is ZOEFF. ZOEFF rijdt op elk moment dat de 
treinen rijden, dus ook in het weekend. Een rit boeken 
kan heel makkelijk een kwartier van tevoren telefonisch 
via de centrale. ZOEFF zet jou voor de deur af.

Interesse? 
Voor meer informatie over ZOEFF bel je 
naar 010 238 30 69 of surf je naar
www.zoeff-rotterdam.nl.

Spitsmijden bij WOW
Begin of eindig je werkdag in alle rust op een fl exibele
werkplek bij Welkom op het Werk. In Hendrik-Ido-
Ambacht, Berkel en Rodenrijs, Gouda en Dordrecht
vind je professionele kantoorruimtes met een fi jne
werksfeer. Deel je tijd nuttig in en vermijd de fi les rond
Rotterdam!

Meld je aan en werk de eerste maand gratis!
www.welkomophetwerk.nl


