Milieuzones Fleet App
Kom veilig en op tijd aan in Europa ondanks tijdelijke
milieuzones en dieselrijverboden!
De eisen aan het logistieke en commerciële verkeer, evenals
aan het toeristische bus- en lijnverkeer in Europa worden
steeds groter. Wanneer, waar en hoe zijn welke milieuzones
in welke steden in Europa gevestigd en welke regels moeten
binnen de zones worden nageleefd?
Zelfs met een geschikte milieusticker kan de bestuurder
er niet zeker van zijn dat hij in de milieuzone komt, omdat
weersafhankelijke aanscherpingen van de toegangs- en
doorgangsregels in steeds meer landen het bijna onmogelijk maken om de route veilig te plannen.

PROFESSIONAL
Altijd de nieuwste gegevens
Alle regels en uitzonderingen van
elke zone per voertuigtype
Presentatie van actuele rijverboden
Voorspellingen, waarschuwingen
en toekomstige rijverboden
—
Hoge resolutie en zoombare
kaarten van de milieuzones
Kaarten van landengroep A
Adressen zoeken & GPS-tracking
Aankoop en administratie van alle
milieustickers en registraties in de EU
Luchtverontreinigingsniveaus in
Europa
—
Maximaal 10 bestuurdersaccounts

Dit betekent als gevolg een bijna onberekenbaar risico of
en wanneer de doelen van een reis worden bereikt.
Voor expediteurs en koeriersvoertuigen vormt een ongeplande vertraging of zelfs dagen van blokkering van een
milieuzone een enorm risico, omdat niet alleen enkele zeer
hoge boetes worden gewaagd, maar ook door hun klanten contractuele boetes en moeizaam gestructureerde
klantrelaties in één klap kunnen worden vernietigd. Om dit
te voorkomen hebben we de voor u de oplossing in onze
Fleet App in de drie volgende versies ontwikkeld.

PREMIUM
Altijd de nieuwste gegevens
Alle regels en uitzonderingen van elke
zone per voertuigtype
Presentatie van actuele rijverboden
Voorspellingen, waarschuwingen en
toekomstige rijverboden
Pushberichten over rijverboden
Hoge resolutie en zoombare kaarten
van de milieuzones
Kaarten van landengroepen A, B*
Adressen zoeken & GPS-tracking
Aankoop en administratie van alle
milieustickers en registraties in de EU
Luchtverontreinigingsniveaus in Europa
Disponenten-Account
Maximaal 50 bestuurdersaccounts

ENTERPRISE
Altijd de nieuwste gegevens
Alle regels en uitzonderingen van
elke zone per voertuigtype
Presentatie van actuele rijverboden
Voorspellingen, waarschuwingen
en toekomstige rijverboden
Pushberichten over rijverboden
Hoge resolutie en zoombare
kaarten van de milieuzones
Kaarten van landengroepen A, B, C*
Adressen zoeken & GPS-tracking
Aankoop en administratie van alle
milieustickers en registraties in de EU
Luchtverontreinigingsniveaus in
Europa
Disponenten-Account
Maximaal 250 bestuurdersaccounts
*Inclusief toekomstige kaarten van niet-EUlanden in Europa

*Koop van kaart C voor 150 € / maand mogelijk

€ 29,90 / maand

€ 349,90 / maand

€ 99,90 / maand
Kaarten van landengroep A: Duitsland, Frankrijk, Denemarken, België, Oostenrijk, Spanje
Kaarten van landengroep B: Groot-Brittannië, Nederland, Ierland*, Polen*, Zweden, Slowakije*, Slovenië*, Tsjechië, Estland*, Finland, Letland*, Litouwen*, Luxemburg*
Kaarten van landengroep C: (beschikbaar vanaf 1-8-2019): Italië, Griekenland, Portugal, Bulgarije*, Roemenië*, Hongarije, Malta*, Kroatië*, Cyprus*, Noorwegen, Liechtenstein*, Zwitserland*
*Landen die momenteel geen milieuzones hebben

De nieuwe Green-Zones Fleet-App voor expediteurs en
busbedrijven ondersteunt vrachtwagens en bussen op Europese wegen in het herkennen van de steeds toenemende
milieu- en verkeersverbodzones en de bijbehorende risico‘s
voor het bedrijf.
De Fleet App vermeldt voor elke milieuzone in Europa nationale en lokale regels die relevant zijn voor het voertuigtype
en de euroklasse van een voertuig. Daaruit komt een actuele
toegangsstatus voor elk geselecteerd voertuig van het wagenpark. Het resultaat wordt weergegeven als een gekleurde stip/zone: Of de toegang is toegestaan, verboden en of
rijverboden worden verwacht.
Wagenparkbeheer voor dieselrijverbods- en milieuzones
Actuele en toekomstige rijverboden
Pushberichten voor alle chauffeurs
Zoombare kaarten van alle milieuzones in Europa

De milieuzones en kaarten
Weergave van alle milieu- en dieselrijverbodszones van
EU-landen in drie verschillende landengroepen
Interactieve, hoge resolutie en zoombare KML-kaarten
van de milieuzones op straatniveau
Gedetailleerde weergave van de grenzen en gebieden
van elke vaste en tijdelijke milieuzone
Bestemming- en adreszoekfunctie in de milieuzone en
omgevingskaarten
Geografische beschrijving van de omtrek van de
milieuzone

De statusberichten en weergave
Weergave van de actuele toegangsstatus voor alle landen
en milieuzones in een kleurgecodeerde kaart van Europa
Toegangsstatus, waarschuwingen en actuele
rijbeperkingen per voertuig uit het wagenpark
Weergave van weersafhankelijke rijbeperkingen per
voertuig voor vandaag en morgen
Ontvang pushberichten over rijbeperkingen en
toegangsbeperkingen bij slechte luchtwaarden
Weergave van verontreinigende stoffen in Europa per
milieuzone voor fijnstof, stikstofdioxide, ozon

De informatie en regels
Weergave van verschillende soorten milieuzones: tijdelijk,
weersafhankelijk, permanent
Lijst met toegestane milieustickers per land en stad
Lijst van toegestane of verboden euroklassen en
voertuigtypen per milieuzone
Vermelding van de regels van tijdelijke en permanente
rijverboden per stad en gebied
Weergave van boetes per type voertuig en land
Uitzonderingen voor elke milieuzone per voertuigtype

De instellingen/definities en
aankoop milieustickers
Disponentenaccount met maximaal 250 voertuigen
250 bestuurdersaccounts (subaccounts) met maximaal
drie verschillende voertuigen
Beheer en creëer tot 250 voertuigen onafhankelijk van
voertuigtype
Beheer van voertuigen naar tot wel 20 eigenschappen
Overzicht van ontbrekende milieustickers/vignetten per land
Aankoop van milieustickers en/of registraties van een
land, geldig voor alle milieuzones van een land

De milieuzones Fleet App

Wagenparkbeheer

Rijverboden

Milieustickerbeheer

Over Green-Zones
Green-Zones stelt als hét Europees informatieportaal voor
rijverboden en toegangsbeperkingen in Europa wagenparken in zijn Fleet App alle relevante informatie over milieuzones en dieselverboden op Europese
wegen beschikbaar. Daarnaast biedt Green-Zones in zijn
Fleet App de aankoop van verschillende milieustickers
van alle EU-landen aan.
Green-Zones GmbH
Helmholtzstrasse 2-9
D-10587 Berlin
Telefoon: +49 (0)30 398 872 140
info@green-zones.eu
www.green-zones.eu
www.fleet-app.eu
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