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Automatische kilometerregistratie zonder abonnementskosten 

Nedsoft RittenRegistratie neemt uw rittenregistratie eenvoudig uit handen zonder abonnementskosten. Het 

registreert automatisch afstanden die u bereist en de daarbij behorende adressen in heel West-Europa. U 

hoeft alleen de GPS module mee te nemen. Deze registreert geheel automatisch de volgende zaken: datum, 

tijdstip, vertrek- en aankomstadres (op straat, postcode, plaats en land), afstanden, reistijd, zakelijke of 

privé-rit en de kilometerstand van uw wagen. Eens per maand leest u de gegevens uit op uw pc of Mac, 

zodat de module leeg is voor een volgende periode. Met de gegevens is het ook mogelijk een routekaart te 

genereren, zodat u inzicht heeft in waar een voertuig reed, wanneer deze aankwam en weer vertrok. De 

rapportages voldoen bovendien aan de eisen van de Belastingdienst, zodat u fiscale zekerheid heeft.  

 

Nedsoft RittenRegistratie is ideaal voor: 

• Het voorkomen van fiscale bijtelling van uw auto van de zaak. 

• Eenvoudig declareren van zakelijk gebruik van uw privéauto. 

• Duidelijk inzicht in gedrag/gebruik/snelheid van uw bedrijfsauto’s. 

• Urenverantwoording, inzicht in reis- en bezoektijden. 

 

Iedere rit is achteraf handmatig te wijzigen, de kilometerstand wordt dan automatisch aangepast. Ook kunt 

u zelf eenvoudig handmatig ritten toevoegen. Mocht u zelf wijzigingen doorvoeren, dan raden we u altijd 

aan de regels van de Belastingdienst te blijven aanhouden. 

 

Nedsoft biedt verschillende oplossingen voor rittenregistratie. Vergelijk welk pakket het beste bij u past.  

 

Nedsoft RittenRegistratie wordt geleverd met: 

• Software download (Windows / Mac OS X) voor inlezen/bewerken ritten en maken rapportages. 

• Losse GPS module voor in de auto met geluidssignaal voor geheugen vol en accu bijna leeg. 

• 12/24 Volt auto lader. 

• 240 Volt lader. 

• USB kabel voor het overzetten van ritten naar uw PC en opladen van de GPS module.  

 

Minimale systeemeisen: 

• Windows 7 of nieuwer. 

• Mac OS X 10.10 of nieuwer. 

• USB-poort. 

• Internetverbinding. 

 
 


