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Zoals u weet moet iedere taxameter jaarlijks een
periodieke keuring ondergaan en staan er hoge
boetes op overtredingen.

QIM ingebouwd in de
nieuwe Mercedes E-klasse

Quipment zet de
puntjes op de E

Dit jaar is de schitterende Mercedes W212 E-Klasse op de markt
gekomen. Een indrukwekkende bolide waarop de allerbeste
topdesigners jarenlang naar hartelust hun creativiteit hebben
losgelaten. Dat design laten we dan ook respectvol in tact. We vullen
het met een speciale inbouwvariant van de QIM wél aan!
Naadloze inbouw
De inbouwspecialisten van ISN hebben al menig W212 mogen voorzien
van een QIM terminal. Ze hebben dus de nodige ervaring. Maar we zijn
verder gegaan! Voor een perfecte montage hebben we ook voor dit model
weer een speciale lederen console ontwikkeld.
Aanvulling op standaard functies
De QIM console sluit naadloos aan op het prachtige dashboard van de
E-klasse en is zo ontwikkeld dat het beeldscherm voor iedere chauffeur
duidelijk leesbaar blijft. Alle standaard functies in en rond het dashboard
blijven uiteraard gewoon bruikbaar. Meer weten? Kijk dan op www.
quipment.nl.
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Johan Diepstraten

“Een
uitstekende
klik”

ISN is tevens officieel dealer van alle merken
taxameters en de inbouwspecialisten kunnen een
inbouw uitvoeren of deskundige service verlenen
aan uw taxameter. Daarnaast kan er een 2de fase
keuring (de keuring na een inbouw) verzorgd worden.

Terwijl uw taxameter gekeurd of ingebouwd wordt kunt
u aan de stamtafel onder het genot van een heerlijk
kopje koffie gratis op internet surfen of de krant lezen.
Afspraak plannen
Wacht dus niet langer met het maken van een
afspraak, en voorkom een hoge boete! Bel vandaag
nog met 020-441 07 55 of stuur een e-mail naar
aanvraag@taxikeuring.nl.

Inbouw
Nieuwe
E-Klasse

Nieuwe
Website

pagina 4

®

Quipment|update
Gratis uitgave > Verschijnt 3 keer per jaar > Jaargang 6, nummer 11, september 2009

Vol
vertrouwen
zelfstandig
verder

In deze nieuwe Quipment Update hebben we,
zoals u van ons gewend bent, weer opvallende
wetenswaardigheden over Quipment en de
vervoersbranche verzameld. Zo leest u dat
Quipment vanaf nu vol vertrouwen volledig
zelfstandig verder gaat. En dat we uiteraard weer
tijdens de Taxi Expo aanwezig zijn – waarvoor
we u overigens graag een gratis toegangskaart
aanbieden.

U leest daarnaast alles over technische ontwikkelingen,
zoals de TaxiZuil, nieuwe QIM toepassingen én natuurlijk
onze nieuwe website die 30 september online gaat.
Nieuw is de rubriek ´TechTalk´ waarin wij in iedere editie
een lastige vakterm in eenvoudige taal uitleggen. We
wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Roy Boons - Olof Dieckhaus
In deze editie
Directie
En er is uiteraard meer te melden. Zo hebben wij, net
als in iedere editie, een relatie en een medewerker
van Quipment voor u geïnterviewd.
quipment | update

Wie beter dan onze klanten kunnen vertellen
wat zij van Quipment vinden? In deze editie
laten wij Johan Diepstraten van Diepstraten
Taxi & Touringcar Bedrijf aan het woord.
Grote efficiëntievoordelen
Het in het Brabantse Gilze gevestigde
taxi- en touringcarbedrijf Diepstraten is al
jaren een begrip in de regio. Het voert naast
regulier straattaxi- en luchthavenvervoer ook
vele ritten uit voor Regiotaxi Midden Brabant.
Directeur en eigenaar Johan Diepstraten
vertelde ons: “Er is geen enkel systeem op de
markt dat zoveel mogelijkheden biedt als de
QIM. Wij hebben het systeem laten voorzien
van een geïntegreerde navigatie-, taximeteren spraakmodule en hebben het gekoppeld
aan de Taxsys planningsoftware
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van BS Automatisering. Dit biedt ons grote
efficiëntievoordelen.”

Meer informatie

Het klikt!
“We zijn niet alleen te spreken over de
flexibiliteit en mogelijkheden van de
Quipment apparatuur, maar ook over de
mensen die er werken. Door onze soepele
samenwerking met Quipment konden we
eigenlijk al in een zeer korte periode met
zowel een ritagenda als met apparatuur in
de voertuigen beginnen. Kortom, we hebben
een uitstekende klik.”

Wilt u zelf een van onze klanten in uw regio spreken over de
mogelijkheden van Quipment? Of een wilt u een demonstratie van
onze oplossingen bij u op locatie? Bel ons dan op (024) 372 47 00
voor een afspraak. Of kijk op www.quipment.nl.

Uitgever:
Postzegel niet nodig
Quipment
Kerkenbos 10-111A
6546 BJ Nijmegen

Quipment
Antwoordnummer 1760
6500 VB Nijmegen

Groei en solide basis geven vertrouwen

Tel.: 024 - 372 47 00
Fax: 024 - 372 47 07
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Quipment gaat zelfstandig verder
Munckhof Groep, een toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in personenvervoer, was voor Quipment van onschatbare
waarde. Het bedrijf heeft ons de financiële injectie gegeven die nodig was om door te groeien tot waar we nu zijn. In augustus
2009 heeft Munckhof Groep haar aandeel in Quipment weer overgedragen aan de oprichters Olof Dieckhaus en Roy Boons,
waardoor Quipment nu zelfstandig verder kan.
Quipment is volwassen
Quipment is in 2002 van start gegaan - en direct vanaf de
start ging het hard. Al in 2003 ontstond dan ook dringend
behoefte aan een partij die de verwachte groei financieel
mogelijk kon maken. Nog hetzelfde jaar nam Munckhof
Groep daarom een derde van de aandelen over. Jan Nabben,
algemeen directeur van Munckhof Groep: “We hebben toen
afgesproken dat deze participatie tijdelijk was met het doel
Quipment te begeleiden naar volwassenheid. Nu is deze tijd
aangebroken en kunnen de oprichters zelfstandig verder
met een financieel onafhankelijk Quipment.
Ik heb er het volste vertrouwen in.“

service
service is
is our
our driving
driving force
force

mail@quipment.nl
www.quipment.nl

Overname, reproductie of vermenigvuldiging van artikelen en / of foto’s in deze
uitgave is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Er gaat nog veel gebeuren
Beide oprichters zijn bijzonder positief. Roy Boons: “We kijken niet alleen positief terug op de samenwerking van de afgelopen jaren, maar ook op de wijze waarop we
afscheid van elkaar konden nemen. Het is als het ware een nieuwe start, maar dan in een klant/leverancier relatie. En er breken op meer vlakken nieuwe tijden aan.
Zo staan we aan de vooravond van de introductie van de boordcomputer taxi, waarvan Quipment wederom de toonaangevende innovatieve leverancier zal zijn.” Olof
Dieckhaus voegt daaraan toe: “Quipment groeit nog steeds gestaag verder, zowel nationaal als internationaal. Intussen hebben we meer dan 30 toegewijde medewerkers
in dienst. Om onze verdere groei en ons servicepeil te kunnen waarborgen, blijven we werken aan onze organisatie. Zo mogelijk met nóg meer enthousiasme dan
voorheen.”

Wist u dat...
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NMI erkend keurder
Inbouw Service Nederland is NMI erkend keurder
(6323-TAX) en kan deze periodieke keuring voor u
uitvoeren op klantlocatie of op de vestiging in
Aalsmeer.

Nieuw
TaxiZuil

Voorkom een hoge boete!

Mini Update
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- er dagelijks meer dan 6000
chaufeurs met onze systemen
werken
- er dagelijks meer dan
100.000 ritten worden
verreden met onze systemen

- er meer dan 175 taxibedrijven
in nederland gebruik maken
van de QIM
- we gekoppeld zijn met 8
ritagendasystemen en daar
een uitstekende
samenwerking mee hebben

- er dagelijks meer dan 2.000.000
databerichten vanuit de QIM’s
worden afgehandeld door onze
datacentra
- we verdeeld over 2 vestigingen met
een enthousiast team van 30 collega’s
werken
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Nieuwe functie voor de QIM

de TaxiZuil van Quipment wordt
TaxiZuil maakt een Met
het boeken van een rit gemakkelijk voor
Met de zuil kunnen mensen
taxi reserveren extra iedereen.
op vervoersknooppunten, denk aan
eenvoudig een taxi reserveren
eenvoudig ziekenhuizen,
en de status van hun reservering bijhouden.

QIM MAAKT BETALING MET
OV-CHIPKAART MOGELIJK

Met de OV-chipkaart kan
betaald worden voor een reis
met het openbaar vervoer. Daar
horen natuurlijk ook (regio)
taxi’s bij. Daarom heeft het
Quipment team samen met
enkele partners een technische
oplossing gevonden om de QIM
uit te breiden met een nieuwe
functie: betalen met de
OV-chipkaart.
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Uitgebreid getest
De QIM was al uitgerust met vele functies. Navigatie,
een taximeter, een Digitale Rittenstaat en de
mogelijkheid met creditcard te betalen bijvoorbeeld.
Het enige dat nog ontbrak, was een mogelijkheid om
te betalen met de OV-chipkaart. Deze nieuwe functie
is nu uitgebreid getest en is binnenkort beschikbaar.

Een taxi
roepen,
bellen…of
gewoon even
aantippen

Het werkt heel eenvoudig
Aan het begin van de rit houdt de passagier de
OV-chipkaart tegen de kaartlezer in de taxi. Daarna
geeft de QIM een bevestigingssignaal. Aan het einde
van de rit checkt de passagier op dezelfde manier uit
en is de rit via de OV-chipkaart betaald.

TaxiZuil is daarmee een ideale oplossing voor
veel Regiotaxi projecten.
Reserveren en informatie bijhouden
De TaxiZuil is een boekings- en
informatiesysteem in één. De reiziger voert een
(regiotaxi)pasje in de TaxiZuil in, waarna via
een eenvoudig touchscreen menu een rit naar
huis of naar ieder ander gewenst adres kan
worden geboekt. Het bovenste beeldscherm
laat voortdurend relevante informatie over
de geboekte ritten zien, zoals de verwachte
aankomsttijd van de taxi’s.
Voor iedereen geschikt
Het menu is speciaal ontwikkeld voor gebruik
door ouderen. De TaxiZuil is zelfs eenvoudig
bedienbaar door mensen met een visuele
handicap. Een stem leidt deze gebruikers door
het menu. En mocht het onverhoopt toch niet
lukken, dan kan de telefoonhoorn worden
opgepakt om de rit alsnog via het callcenter te
boeken. Meer weten over de mogelijkheden van
de TaxiZuil? Kijk dan op www.quipment.nl.

Nieuwe website gaat
30 september online

Quipment volgt alle laatste
ontwikkelingen en zorgt voor
vernieuwing en innovatie. Onze
website leek echter enigszins achter
te blijven op alle ontwikkelingen.
Daar komt 30 september een einde
aan met de introductie van onze
volledig vernieuwde website.
Een website waar we trots op zijn!

Beter
navigeren…
óók op onze
website

Daarnaast vindt u er veel actuele
achtergrondinformatie over wetgeving
en bijvoorbeeld de invoering van de
boordcomputer taxi. In het Nederlands,
maar net als bij de onlangs vernieuwde
website van ISN (www.taxikeuring.nl) óók
in het Turks en Arabisch.

Noteer 30 september alvast
En ook aan de vormgeving is gedacht.
Volledig actueel
De website heeft een strak, fris en
Maandenlang is hard aan de nieuwe
modern uiterlijk gekregen, maar is vooral
website gewerkt. Het resultaat mag er dan functioneel. Een website dus, zoals u die
ook zijn. De inhoud is volledig bijgewerkt van Quipment mag verwachten. Bekijk de
en actueel, dus u vindt er alle informatie
screenprint bij dit artikel alvast maar eens
over alle producten. Uiteraard over de
– als een klein tipje van de sluier. Vanaf 30
QIM, maar bijvoorbeeld ook over nieuwe september kunt u de website zelf bekijken
producten als de Qube Afstortzuil en de
op www.quipment.nl. Zet deze datum dus
TaxiZuil.
alvast in uw agenda!

Meer weten?
Bezoek de website
WWW.QUIPMENT.NL
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Taxi Expo op 27 en 28 november 2009

Keuring taximeters al vanaf 55 euro

Keuringsprijzen van ISN zijn blijvend verlaagd
Bij ISN profiteert u vanaf nu van prettig verlaagde tarieven voor keuringen van taximeters. Niet tijdelijk, maar permanent! Zo keuren wij voortaan alle merken
taximeters voor € 58,85*. Bij 10 taximeters of meer betaalt u zelfs maar € 55* per keuring.
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“...keuring aanvragen?
Bel 020 441 07 55”

b
excl.

Keuring bij u of bij ons
De verlaagde tarieven gelden uiteraard voor zowel de tweede fase keuring als de periodieke keuring
(de jaarlijkse herkeuring). Ons deskundige team van keurmeesters keurt door het hele land. In onze
vestiging in Aalsmeer en vanaf vaste locaties te Rotterdam, Nijmegen, Leeuwarden, Groningen, Assen,
Maastricht en Tilburg. Maar als u wilt ook bij u op locatie. Vanaf vier voertuigen betaalt u zelfs geen
voorrijdkosten!

* Deze tarieven zijn exclusief 19% BTW.

TechTalk – technische vaktermen eenvoudig uitgelegd

Geen klant - en dus geen advies is hetzelfde

Mis de opvallende
Quipment beursstand niet!
Dit jaar vindt de Taxi Expo plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28
november. Op de zaterdag is de beurs ook toegankelijk voor
medewerkers binnen de branche, zoals centralisten en chauffeurs.
Quipment is als toonaangevend leverancier natuurlijk weer met
een spectaculaire beursstand aanwezig. En we verwelkomen u
graag!
Dé beurs voor de branche
De Taxi Expo is het leidende taxi vakevenement in de Benelux en is hét jaarlijkse trefpunt
voor de Nederlandse personenvervoerder. In dit evenement, waarin KNV Taxi, Challans
& Faber en 402EVENTS.COM hun krachten bundelen, komen alle aspecten van de brede
vervoerssector aan bod. Natuurlijk óók de allerlaatste trends en ontwikkelingen. Een
beurs dus die u niet mag missen. En dat geldt ook voor onze beursstand!
Gratis toegang met onze uitnodiging
Quipment is aanwezig met een spectaculaire stand in hal 1. Daar kunt u onder
het genot van een hapje en een drankje op uw gemak kennis maken met alle
mogelijkheden van onze producten. Ons geroemde VIP-dek biedt u weer een prachtig
uitzicht over de beursvloer. Wilt u de Taxi Expo gratis bezoeken? Houd uw brievenbus
dan in de gaten voor onze persoonlijke uitnodiging!

In iedere uitgave van Quipment
Update laten wij u kennismaken
met één van onze medewerkers.
Theo Janssen werkt bij Quipment
als Account Manager en stelt zich
deze keer graag aan u voor.

Proactief bij relaties op bezoek
“In mijn werk benader ik nieuwe klanten,
maar onderhoud ik ook het contact met onze
bestaande relaties. Ik neem zelf regelmatig
het initiatief om bij klanten langs te gaan. Dat
is voor mij een ideale manier om eventuele
problemen en wensen al in een vroeg stadium
te bespreken. Waar nodig zorg ik dat de klant
met de juiste contactpersoon bij Quipment in
contact komt, zodat zij samen verder kunnen.”

heeft unieke eigenschappen en
bedrijfsprocessen. Ik moet me dus in ieder soort
bedrijf kunnen verplaatsen en er een passend
advies voor kunnen geven. Dat maakt mijn
werk afwisselend en een continue uitdaging.
Geen dag is hetzelfde. En zo zie ik het graag!”

Advies op maat voor iedere klant
“Ik kom bij heel veel bedrijven over de vloer,
van klein tot groot. Iedere klant is anders en
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Ik ben geinteresseerd in de producten van Quipment.
Neem contact met mij op voor een live demonstratie ( QIM BCT / Qate.nl ).
Neem contact met mij op over (periodieke) taxameter keuring(en).
Stuur mij een brochure toe (QIM / Digitale rittenstaat / Huurmogelijkheden ).

Wat betekent ´redundant´?

Bedrijfsnaam:

Redundant betekent dat er van een systeem, apparaat of onderdeel twee exemplaren zijn. Gebeurt er iets met de ene, dan neemt de tweede
de taken automatisch over. Een server met meerdere processors bijvoorbeeld - voor als er een uitvalt. Een extra harde schijf - voor als er een
uitvalt. Maar ook een complete tweede server, tweede internetverbinding of zelfs een volledig tweede computersysteem in een tweede
datacentrum. Inderdaad…voor als er een uitvalt.

Adres:

Naam:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Jaargang 6, nummer 11, september 2009

Theo helpt ook u graag verder
Wilt u meer weten over Quipment of een
demonstratie van onze oplossingen? Dan
kunt u Theo bereiken op zijn mobiele
telefoonnummer (06) 33 89 15 99 of via
t.janssen@quipment.nl.

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand en uitsluitend gebruikt
voor marketingdoeleinden door Quipment B.V. Hierbij wordt gehandeld in overeenstemming met de
Nederlandse wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Waarom ISN?
ISN keurt jaarlijks zo’n 7.000 taximeters. We hebben dan ook ervaring met alle merken. U kunt
vertrouwen op een deskundige en zeer vlotte keuring, zodat u uw voertuigen zo veel mogelijk op de
weg kunt houden. Met de nu sterk verlaagde tarieven worden uw taximeters dus altijd ‘goedgekeurd’!
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.taxikeuring.nl of bel voor een afspraak naar 020 – 441 07 55.

Even voorstellen: Theo Janssen
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