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Registratie van uw ritten én inzicht in uw wagenpark 

Nedsoft RittenRegistratie Compleet is het beste hulpmiddel voor zakelijke rijders én beheerders van een 

wagenpark, omdat het de gehele rittenregistratie uit handen neemt én inzicht geeft in alle bewegingen van 

gekoppelde voertuigen. Via het online webportaal of de App kunt u live zien waar voertuigen zich bevinden, 

welke afstanden ze hebben afgelegd en hoe lang ze erover deden. Bovendien kunt u rapporten uitdraaien en 

kunnen meerdere personen tegelijk ingelogd zijn. Alle registraties zijn in lijn met de eisen van de 

Belastingdienst, dus ook deze verantwoording is afgedekt met RittenRegistratie Compleet. Vanwege de 

brede mogelijkheden, is dit pakket een ideale oplossing om alle bewegende voertuigen online te monitoren.  

 

De voordelen van Nedsoft Rittenregistratie Compleet: 

 Het voorkomen van fiscale bijtelling. 

 Geen abonnement of langlopende contracten. 

 Handige OBD Plug & Play module (of vaste inbouw module) 

 Inclusief 1 jaar lang RittenRegistratie data, daarna indien gewenst te verlengen voor € 99,- per jaar. 

 13 maanden online historie, data wordt 7 jaar bewaard als backup. 

 Gratis NedTrack App voor smartphone of tablet. 

 

In het online webportaal kunt u: 

• Rittenrapporten genereren die voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. 

• Rapporten automatisch naar uw mailbox laten sturen. 

• Gegevens van uw voertuig(en) aanpassen. 

• Met meerdere personen tegelijk inloggen. 

 

Nedsoft Rittenregistratie Compleet werkt met een OBD RittenRegistratie Plug & Play module. Deze is 

eenvoudig zelf in gebruik te nemen, eventueel met ondersteuning van onze helpdesk. Liever de zekerheid 

van een ingebouwde module? Ook dat kan. Deze module kunt u kosteloos verkrijgen, door de OBD Plug & 

Play bij ons in te ruilen. Binnenin het pakket vindt u een voucher hiervoor. 

 

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

Genoemde prijzen zijn ex btw. 
 

Waar is Nedsoft RittenRegistratie Compleet te gebruiken: 

Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, 

Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nootwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. 

Bij Nedsoft RittenRegistratie Compleet word een Fair use policy van 100.000 km per jaar aangehouden. 
 

Nedsoft RittenRegistratie Compleet OBD wordt geleverd met: 

• OBD Plug & Play GPS module. 

• OBD verlengkabel. 

• Snelle start. 

• Voucher voor inbouw module. 


