
 

 

 

Spelregels try-out MijnReisportaal 
In deze spelregels staat beschreven hoe je tijdens de try-out moet omgaan met de verschillende 

vervoersmiddelen. Je kunt de vervoersmiddelen gebruiken voor al je zakelijke reizen.  

 

De MijnReisportaal app 

Om deel te kunnen nemen aan MijnReisportaal, moet je de MijnReiportaal app downloaden. Deze 
app kan je gebruiken om je reizen te plannen en om een e-bike of auto-op-afroep te reserveren. 
 

Locaties 
Onderaan dit document vind je de plattegronden van het AMC- en VUmc-terrein. Hier kun je de 

locaties van de verschillende vervoersmiddelen terugvinden.  

 

Openbaar vervoer  
- De OV-kaart mag je alleen gebruiken voor jouw zakelijke reizen met het openbaar vervoer.  

- Wanneer je de kaart gebruikt voor privé reizen, dan nemen wij hierover contact met je op. 

De kosten van deze reizen kunnen op jou worden verhaald.  

- Wanneer je je OV-kaart regelmatig gebruikt voor privé reizen, kan de OV-kaart geblokkeerd 

worden. 

Shuttlebus 
- De halte van de shuttlebus bij het AMC bevindt zich 

op circa 150 meter lopen vanaf de hoofdingang in 

de richting van station Holendrecht. 

- De halte van de shuttlebus bij het VUmc is bij de 

ingang van parking P1. Deze bevindt zich aan de 

ingang van het GGZ-gebouw.  

- Als je de shuttlebus gebruikt, kan de chauffeur ter 

identificatie vragen om jouw OV-kaart (van 

aanbieder Radiuz) of medewerkerspas te laten zien. 

Zo kan geregistreerd worden hoeveel try-out 

deelnemers met de shuttlebus reizen. Ben je je OV-

kaart van Radiuz of medewerkerspas vergeten? 

Geen probleem! Je kan ook op vertoon van je 

MijnReisportaal app gebruik maken van de bus. 

- De shuttlebus brengt je in 25 minuten van het ene 

naar het andere ziekenhuis. 

- Hiernaast vind je de dienstregeling. Deze kun je ook 

terugvinden in de app en op de website.  

 

Auto-op-afroep 
- Via de MijnReisportaal app kun je eenvoudig een 

auto-op-afroep bestellen. We garanderen dat er 

een auto voor je klaar staat, wanneer je deze minimaal 4 werkuren van te voren reserveert. 

Werkuren zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Maak je bijvoorbeeld om 



 

 

 

08.00 uur een reservering, dan is de auto vanaf 12.00 uur beschikbaar. Als je om 17.00 uur 

een reservering plaatst, dan is de auto de volgende dag vanaf 11.00 uur beschikbaar. 

- Tijdens de try-out kun je de auto-op-afroep gebruiken voor al je zakelijke ritten.  

- Wanneer jij een auto-op-afroep hebt gereserveerd bij het AMC, staat deze geparkeerd in het 

parkeervak voor auto-op-afroep naast de droogloop op circa 150 meter lopen vanaf de 

hoofdingang in de richting van station Holendrecht (zie kaart).  

- Wanneer jij een auto-op-afroep hebt gereserveerd bij het VUmc staat deze geparkeerd in het 

parkeervak voor de auto-op-afroep in de parkeergarage AVB aan de De Boelelaan (zie kaart). 

- Je kunt de autosleutel ophalen bij de receptie bij de hoofdingang. De sleutel wordt 

overhandigd nadat jij je hebt gelegitimeerd met jouw rijbewijs.  

- Via de app geef je vervolgens aan dat de auto-op-afroep in gebruik genomen wordt.  
- Na afloop van de rit moet je de auto afmelden via de app en lever je de sleutel weer in bij de 

receptie.  

- Naast de autosleutel ontvang je een parkeerkaart om de auto kosteloos te parkeren bij het 

VUmc in de personeelsgarage AVB aan de De Boelelaan, zie de foto onderaan dit document. 

Let er goed op dat je deze kaart samen met de autosleutel na gebruik ook weer inlevert bij 

de receptie bij de hoofdingang van het VUmc. 

- Wanneer je weer terugkomt bij het AMC, parkeer je de auto op de daarvoor bestemde 

parkeerplaats.  

- Controleer de auto goed op schade bij ingebruikname en bij het retourneren. Eventuele 

nieuwe schade moet je melden bij team@tripmanager.nl of telefonisch via 085-4897755. 

- Doe de auto na gebruik altijd op slot. 

- Tijdens deze try-out is het niet nodig om de auto af te tanken. 

- Pech onderweg? Bel dan het alarmnummer. Deze kan je terugvinden in de auto (dashboard, 

autopapieren).  

E-bike 
- Op het gebruik van de e-bike zijn deze bruikleenvoorwaarden van toepassing.  

- Reserveer maximaal vier uur van te voren de e-bike via de MijnReisportaal app. 

- Zodra je jouw gereserveerde e-bike wilt gaan gebruiken, haal je de sleutel op bij de receptie 

bij de hoofdingang van het VUmc.   

- Neem je e-bike in gebruik. De instructiekaart vind je in de fietstas achterop de e-bike. 

- Bij pech onderweg, bel je het telefoonnummer dat op de sleutelhanger staat. 

- Zet de e-bike na gebruik altijd terug in de MijnReisportaal fietsenstalling waar je de e-bike 

ook hebt opgehaald. Schakel de e-bike uit en sluit het laadsnoer aan op het stopcontact op 

het fietsenrek. Zet de e-bike met het ringslot en de bijbehorende kabel vast aan het 

fietsenrek en lever je sleutel in bij de receptie.  

- Meld eventuele schade of gebreken aan de fiets bij het inleveren van de sleutel. Dit heeft 

voor jou geen consequenties, maar dan kan de fiets snel hersteld worden. 

- Tijdens de try-out is het niet toegestaan de e-bike mee naar huis te nemen. 

 

 

 

mailto:team@tripmanager.nl
https://mijnreisportaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/Bruikleenformulier-gebruiker-AMC-170321-DEF.pdf


 

 

 

Locatie MijnReisportaal vervoersmiddelen bij AMC 

   

 
 

 



 

 

 

Locatie MijnReisportaal vervoersmiddelen bij VUmc 

 

 


