
Slim en bewust reizen naar werk 
met Toogethr Smart Mobility.

+31 30 20 24 591
info@toogethr.com

Duurzaam & gezond 
met Toogethr Cycles

Flexibele werkomgeving 
met Toogethr Parking

Sociale verantwoordelijkheid 
met Toogethr Ridesharing

Of lees meer op  
de volgende pagina’s

Direct 
contact?

Technologie en innovatie leggen de basis voor de mobiliteits- en 
parkeeroplossingen van Toogethr. Wij geloven in het versimpelen van uw 
zakelijke mobiliteit tot de optimale invulling van het woon-werkverkeer van 
uw organisatie. Daarbij houden wij uw werkplekken toegankelijk, verbeteren 
de verkeersflow en dragen bij aan duurzame ontwikkelingsdoelen.

Toogethr denkt met u mee en biedt de volgende slimme, 
toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen om het meeste uit uw 
organisatie te halen. 



•   Bied ontspanning, verhoog de weerstand en 
stimuleer de fysieke en mentale gezondheid van 
uw medewerkers.

•   Daag uit tot (persoonlijke) fietschallenges of 
gezamenlijke doelen en creëer een trouwe Cycles-
community onder uw medewerkers.

•   Beloon medewerkers door punten voor gereden 
fietskilometers te laten inwisselen voor een breed 
assortiment aan beloningen in de app. 

•   Draag bij aan de duurzaamheid & bereikbaarheid 
van uw organisatie.

Toogethr Cycles:  
dé fietsapp die 
fietsen naar het 
werk beloont

simplify mobility.



Toogethr Cycles
voordelen op een rij 

simplify mobility.

beperk 
toestroom 
auto’s

behaal 
duurzaamheids-
doelstellingen 

boost fysieke 
& mentale 
gezondheid 

Hoe het werkt www.youtube.com/watch?v=PlViF3sHBSQ

http://www.youtube.com/watch?v=PlViF3sHBSQ


•   Bied medewerkers de mogelijkheid om met de 
auto naar werk te komen door uw parkeerlocatie 
flexibel in te delen met de Toogethr Smart  
Parking oplossing. 

•   Verbeter de effectiviteit van de parkeerflow en  
bied een optimale parkeerbeleving voor  
bezoekers & gasten.

•   Beheer de parkeertoegang, breng de ultieme 
balans tussen bezetting en beleid en krijg real-time 
inzicht in het parkeergedrag van uw medewerkers 
en hun bezoekers. 

Toogethr Parking: 
een flexibele 
werkomgeving 
door smart parking

simplify mobility.



Toogethr Parking
voordelen op een rij

simplify mobility.

optimale 
bezetting

ultieme 
parkeerbeleving

inzicht en grip

Hoe het werkt www.youtube.com/watch?v=5PQNidUeoCY

https://www.youtube.com/watch?v=5PQNidUeoCY


•   Toogethr Ridesharing koppelt via slimme 
algoritmes reizende collega’s aan elkaar op basis 
van hun woon-werkverkeer routines. 

•   Elke gedeelde rit levert de medewerker punten op 
die gespendeerd kunnen worden in de webshop 
voor aantrekkelijke beloningen. 

•   Draag niet alleen bij aan een veilige woon-
werkrit, maar zorg ook voor minder bezette 
parkeerplekken, een sterkere sociale cohesie onder 
medewerkers en minder CO2-uitstoot. 

Toogethr Ridesharing: 
bewust en verantwoord
rij samen, rij Toogethr 

simplify mobility.



Toogethr Ridesharing 
voordelen op een rij 

simplify mobility.

impact op 
reiskosten

sociale cohesie CO2-reductie

Hoe het werkt https://youtu.be/_8GOS_05Jis

https://youtu.be/_8GOS_05Jis


simplify mobility.

Bovenstaande toekomstbestendige 
mobiliteitsoplossingen dragen bij 
aan een optimale manier van reizen 
voor uw organisatie.
Interesse in (één van) de producten?
Of heeft u behoefte aan advies bij het opstellen van uw mobiliteitsplan? 
Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee. 

+31 30 20 24 591
info@toogethr.com


