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HANDLEIDING 

BRANDSTOFDECLARATIE 

Brandstofdeclaraties dient u in via het Drivers Dashboard. 

U logt in via het scherm hiernaast. Bent u een nieuwe 

gebruiker, dan moet u zich eerst registreren. U ontvangt 

vervolgens een e-mail waarin we uw registratie bevestigen. 

Vervolgens kunt u inloggen. 

Als nieuwe gebruiker moet u een account aanmaken. Vul 

uw e-mailadres en een wachtwoord in en klik daarna op 

‘Nieuwe gebruiker aanmaken’. 

Vergeet niet een vinkje te zetten bij ‘Ik ga akkoord met de 

gebruiksvoorwaarden.’ 
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Vervolgens ontvangt u een activatielink per mail. Klik op de link 

om uw account te activeren. U kunt nu inloggen via het scherm 

hiernaast. Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op 

‘Inloggen’. 

De eerste keer dat u inlogt, moet uw pas aan uw account worden 

gekoppeld. Dit gaat via het scherm hiernaast. 

Het in te voeren pasnummer (19 cijfers) vindt u op de voorkant van uw 

MultiTankcard. Voer het nummer zonder spaties in. De in te vullen 

pincode is de pincode die is gekoppeld aan de brandstofpas. Klik op 

‘Registreren’. 
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Klik vervolgens op ‘Transacties’ en selecteer 

‘Declaraties’. Klik vervolgens op ‘Toevoegen’. 

 

U komt nu in het scherm voor uw persoonlijke gegevens. 

Heeft u ze ingevuld, klik dan op ‘Volgende stap’. 

 

 

LET OP!  

Uw brandstofdeclaratie mag niet ouder zijn dan  

drie maanden.  

Om terug te keren naar het hoofdmenu, klikt u op ‘Home’. 
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U komt in het scherm voor gegevens over de transactie. 

Klik na het invullen op ‘Versturen’ om de declaratie af te 

ronden. 

Uw wagenparkbeheerder ontvangt automatisch een e-mail waarin staat dat er een nieuwe declaratie ter beoordeling is 

aangeboden. Als de wagenparkbeheerder de declaratie accordeert, ontvangt u het bedrag binnen vijf werkdagen op 

het door u aangegeven rekeningnummer. 

NB: Uw brandstofbonnen moet u zeven jaar bewaren, dat is zo bepaald door de Belastingdienst. 

VRAGEN? 

Heeft u vragen over het indienen van uw brandstofdeclaraties? Neem dan via 088 - 28 28 400 contact op met MHC 

Mobility, onze medewerkers helpen u graag. 


