PITANE ARRIVE
Overal in Nederland een taxi boeken en betalen waar je ook bent. Met Pitane Arrive kies je de
ophaallocatie, tijdstip en bestemming. Vervolgens kan je kiezen uit de verschillende aangeboden
wagens en prijsklassen. Je ziet vooraf de ritprijs en betaalt via de app op je telefoon, dus geen
gedoe meer in de taxi. Het wachten op de taxi is dan een kwestie van live mee volgen op de kaart
wanneer je taxi arriveert.
Het is nu mogelijk om overal in Nederland een taxi te boeken en te betalen met Pitane Arrive. Dat
bevestigde het Eindhovense softwarebedrijf wat onlangs met succes de Pitane Driver APP in de
AppStore en Google PlayStore plaatste. De gloednieuwe boekingsapp moet op een zeer
gebruiksvriendelijke manier reizigers in staat stellen om de ‘last mile’ boeking uit te voeren via de
mobiele telefoon.
Ook aan de betaling van de ritopdrachten werd veel aandacht besteed waardoor de nieuwe app
ingezet kan worden voor alle boekingen met vooraf afgesproken bedragen. Een bijkomend
voordeel is dat je bij vooruitbetaling een automatische e-mailbevestiging met een gespeciﬁceerde
factuur kan verwachten van het betreﬀende vervoersbedrijf.
Veiligheid de zwaarste eis voor ondernemers
Om ritten eﬃciënt te kunnen inplannen en verwerken maakt Pitane Arrive gebruik van het eigen
Pitane Mobility netwerk omdat het van belang is te weten waar de voertuigen zich bevinden.
Controle en veiligheid is gewaarborgd door het aan de ondernemers verplicht gestelde Track&Trace
systeem.
Naast de bedrijven die aangesloten zijn op het Pitane Mobility netwerk kunnen andere bedrijven
eveneens hun diensten aanbieden via een handige API (Application Programming Interface). Via
deze API zal Karhoo haar ritopdrachten aanbieden op de Nederlandse markt. Denk daarbij aan
vervoersuitbreidingen bij boekingen van hotelkamers en vluchten en de daarbij behorende
taxiritten van en naar de luchthaven of de uitbreiding van het vervoer vanuit elk NS station.
Kwaliteit en keuze van de bedrijven

Via Pitane Arrive worden ondernemers die hun diensten aanbieden binnen de nieuwe app in
Nederland zorgvuldig geselecteerd op basis van het Taxikeurmerk TX-Keur en/of de NEN-EN-ISO
9001:2015 certiﬁcering. Hiermee voldoet de boekingsapp aan alle eisen die je als reiziger mag
stellen aan een zorgeloos geboekte taxirit.

