
VERVOERS
APP

HANDLEIDING



VOORDELEN VAN DE APP

 EENVOUDIG  
 AFMELDEN
De absentie van passagiers kan eenvoudig 
via de app worden doorgegeven.

 LIVE DE TAXI
 VOLGEN
Vanaf het ophaaladres tot en met het eindadres 
is de taxi live te volgen via de app.

 UW GEGEVENS  
 AANPASSEN
U kunt zelf uw klantgegevens aanpassing in de app.

LOG IN
BIJ WINTOP

Maakt u regelmatig gebruik van Brookhuis Taxivervoer, dan is  
het mogelijk een aantal zaken voor uw eigen vervoer via onze app 
te regelen. Het enige wat u nodig heeft is een registratienummer. 
Bent u nog niet in het bezit hiervan, dan kunt u dit aanvragen via 
app@brookhuisgroep.nl. Vermeld hierin uw volledige voornaam, 
achternaam en geboortedatum.

Download de app: WinTOP in de App Store van Apple of de 
Play Store van Android. Open de app en vul bij ‘Domein’ in: 
BrookhuisPortaal

INVULLEN

INLOGGEN



ACTUEEL
OVERZICHT
Op de home pagina wordt een overzicht getoond 
van de drie meest actuele ritten en absentiemeldingen. 
Selecteer een rit of absentiemelding om meer informatie 
te bekijken. 

Links bovenin de donkerblauwe balk is het hoofdmenu 
te vinden. Hiermee kunt u door de app navigeren.

HOOFDMENU

EENVOUDIG
AFMELDEN

Absentiemeldingen kunnen 
uitsluitend via de app worden 
doorgegeven. 

Via het hoofdmenu tikt u op 
het rittenoverzicht. Selecteer 
een rit die u wilt annuleren 
en scroll in het scherm dat 
verschijnt omlaag. Tik op de 
knop annuleren en geef de 
reden van de annulering op. 
Tik vervolgens op  
rit annuleren bevestigen.

LANGDURIG ABSENT
Wilt u zich langere tijd 
absent melden en daarmee 
alle bijbehorende ritten 
annuleren, dan tikt u via het 
hoofdmenu onder absentie 
op +nieuw.

ABSENTIE



LIVE DE TAXI
VOLGEN

Tik via het hoofdmenu op 
rittenoverzicht en selecteer  
één van de geplande ritten. 

De rit details worden zichtbaar. 
Er verschijnt een kaart met 
de route. 

Vanaf het moment dat de  
chauffeur wegrijdt vanaf  
het ophaalladres kunt u 
de rit volgen tot en met 
het eindadres.

UW GEGEVENS
AANPASSEN

In het hoofdmenu kunt u navigeren 
naar zowel uw persoonlijke account-
gegevens als de klantgegevens van 
de passagiers om wijzigingen door 
te voeren. 

LET OP Adreswijzigingen kunt u niet 
via de app doorgeven, maar dient u 
bij de gemeente door te geven!



BROOKHUISTAXIVERVOER.NL

Vragen over de app?
app@brookhuisgroep.nl


