
Beste DriveTag gebruiker,
Wist je dat jij en ik als weggebruikers meer dan 25% van de totale CO2 uitstoot veroorzaken?

En dat bewuste en bekwame berijders 50% minder schades rijden dan gemiddeld?
Daar moeten en kunnen wij iets aan doen! DriveTag helpt daarbij.   

DriveTag is een effectieve en speelse manier om rijgedrag positief te beïnvloeden. De slimme chip en de mobiele app zijn 
in 2 minuten geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

Je hebt inmiddels je persoonlijke DriveTag ontvangen. Fijn dat je mee gaat doen en je bijdrage wilt leveren. 

Om te beginnen
Wij willen je eerst uitnodigen om de DriveTag app te downloaden: als je een iPhone hebt via 
de Appstore, ben je een Android gebruiker uiteraard via Google Playstore.

Het is zaak dat je de on-boarding instructies in de app stap voor stap volgt. Dit is belangrijk 
voor het goed functioneren van de DriveTag en dus ook voor je persoonlijke rijscores.

Zorg er ook voor dat je alle permissies geeft waar de app om vraagt (denk aan locatie etc.). 
Dit is belangrijk voor de correcte registratie van je afgelegde afstand, rijtijden en rijscores. 
Wederom is het goed opvolgen van deze instructies cruciaal voor het goed functioneren 
van de techniek. Maak je je zorgen over privacy? In de  persoonlijke instellingen kan je de 
voor jou gewenste bescherming aangeven. Wellicht heb je hierover al afspraken gemaakt 
met je werkgever. 

Persoonlijke (privacy) instellingen
Hoe meer data je bereid bent om te delen hoe effectiever de app je feedback kan geven. 
Wij raden aan om standaard de app actief te hebben en niet in ‘Hidden Mode’. In deze 
setting zal je je eigen ritten kunnen terug spelen op Google maps en inzage kunnen krijgen 
in locaties waar je wellicht een iets te zware voet hebt gehad. Hierdoor kun je achteraf op 
Google maps zien wat je verbeterpunten zijn en op welk moment je bewuster had kunnen 
autorijden.

Niemand is geïnteresseerd in je locatiedata maar wij slaan wel deze gegevens op zodat ze 
voor jou (of andere geautoriseerde personen) beschikbaar zijn. Als je dit vervelend vindt is 
er een optie om de app te gebruiken in ‘Hidden Mode’. In deze stand worden geen locatie 
gegevens opgeslagen en zal je deze ook nooit terug kunnen zien. Wij laten graag de keuze 
aan jou en je werkgever.

Andere persoonlijke instellingen hebben te maken met push berichten die je uiteraard aan 
en uit kunt zetten. Wij adviseren ‘aan’ voor een optimale gebruikservaring.
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Drive mode
Aandacht voor het autorijden tijdens het autorijden is vanzelfsprekend. 

Wanneer je de app aan hebt staan tijdens het rijden (uiteraard handsfree/in 
telefoonhouder) krijg je real time feedback op je rijstijl. Je zult merken dat je na een tijdje 
heel goed door krijgt wanneer je wel of niet bewust rijdt. Je wordt actief gestimuleerd naar 
een structureel veiliger en zuiniger rijgedrag. 

Je krijgt tijdens het rijden je score te zien (van A t/m H). Het verschil in brandstofverbruik 
tussen een score A of B en G of H is meer dan 35% en bovendien maak je veel minder kans 
op ongelukken. 

Probeer DriveTag te zien als een hulpmiddel om bewuster en dus veiliger en rustiger te 
rijden. DriveTag is dus geen scheidsrechter maar een ‘coach on the job’ die je op bepaalde 
momenten bewust maakt van bepaalde handelingen. 

Wij adviseren om de app zo veel mogelijk actief (on screen) te gebruiken tijdens het rijden. 
Je zult merken dat het scherm je absoluut niet afleidt en eerder onderdeel wordt van het 
instrumentarium van de auto. 

Belangrijk! Af een toe een E, F, G of H score rijden hoort bij de dagelijkse praktijk. Soms kan 
je hier zelf niets aan doen en ligt de oorzaak bij een andere weggebruiker. Het gaat om je 
totale score per week en maand. Wanneer deze dashboards in de app steeds groener 
worden ben je goed bezig.  

Andere persoonlijke instellingen hebben te maken met push berichten die je uiteraard aan 
en uit kunt zetten. Wij adviseren ‘aan’ voor een optimale gebruikservaring.

Scoring & ranking
De criteria die van belang zijn bij het bepalen van je rijscore zijn: hoe vaak je met het 
optrekken of afremmen een (te) grote versnelling of vertraging veroorzaakt, hoe vaak je 
bochten te snel neemt of onveilig stuurt. DriveTag reageert op drempelwaardes voor hard 
en extreem hard en rekent op deze basis je rijscore uit. 

Een ‘ZUINIGE EN VEILIGE’ rijder heeft een rijsstijlscore van A t/m C. Je rijdt bewust en houdt 
rekening met anderen en anticipeert goed in het verkeer. Je hebt een beheerste 
acceleratie- en remgedrag en respecteert de verkeersregels.

Een ‘NETTE MAAR KAN BETER’ rijder heeft een D score. Je bent in het algemeen bewust 
bezig met het verkeer om je heen, maar op specifieke punten kan je je rijstijl verbeteren op 
een of meerdere criteria.

Een ‘ONZUINIGE EN ONVEILIGE’ rijder heeft een rijscore van E t/m H. Je zoekt vaker de 
grenzen op van je auto en vindt wellicht de verkeersregels iets minder belangrijk. Je trekt 
vaak hard op en remt vaak ook abrupt – je zult dit zelf wel een ‘sportieve’ rijstijl noemen. Het 
houdt wel in dat je minder rekening houdt met anderen in het verkeer. Je kans op schade 
gaat omhoog en, uiteraard, ook je brandstof verbruik en –kosten. 

Tot slot
Een paar handige tips voor gebruik:

Zorg ervoor dat alle permissies waar de app om vraagt tijdens de installatie aan staan.
De DriveTag en app werken alleen samen wanneer Bluetooth aan staat. Als je 
Flightmode regelmatig gebruikt, check dan voor je eerstvolgende rit of er connectie is 
met de DriveTag. 
Gebruik de app alleen tijdens het rijden als dit veilig is, dat wil zeggen in een 
Smartphone houder en laad je telefoon regelmatig op. On-screen apps als Google Maps, 
Flitsmeister, Waze en DriveTag verbruiken stroom, dus het kan handig zijn om bij te 
laden in de auto.
In de app is een FAQ en Help link beschikbaar. Deze vind je bij de ‘More’ tab. Kijk ook hier 
voor veel voorkomende vragen en trouble-shooting.
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Veel plezier met het gebruik van DriveTag en de app. Wij wensen je veel veilige en 
energiezuinige kilometers toe! 

Het DriveTag team


