ELEKTRISCHE DEELSCOOTER. CHECK.
ZO OP JE WERK. ZO THUIS. CHECK.

Woon of werk jij op Zeeburgereiland of IJburg? Grijp je kans en reis tijdens de sluiting
van de Piet Heintunnel met een elektrische deelscooter van Check naar je werk.

SLIM REISALTERNATIEF. CHECK.

Een scooter van Check is niet van jou, maar voor jou. Een scooter reserveren,
gebruiken en parkeren regel je allemaal via de app. Een account is binnen een minuut
aangemaakt en met één druk op de knop vind je beschikbare e-scooters bij jou in de
buurt. Er is geen sleutel nodig en de helmen zijn aanwezig bij de scooter.
Aan het einde van de maand krijg je een factuur die eenvoudig gedeclareerd kan
worden. Je kunt ook een extra betaalmethode toevoegen in de app en deze
selecteren als je een zakelijke rit maakt. Check onze website voor meer informatie.

DE MAKKELIJKSTE WEG DOOR DE STAD. CHECK.

Check is beschikbaar in Amsterdam, Amstelveen en Diemen. Heel Zeeburgereiland
wordt aan het servicegebied toegevoegd (inclusief de P+R), en op IJburg komen er
diverse hubs in Centrum, West en Zuid. Download de Check app om het exacte
servicegebied te zien.
Check e-scooters kunnen per minuut worden gereserveerd en gebruikt met de
mobiele Check app (iOS en Android). Een rit kost €0,50 en daarna €0,25 per minuut.

EVEN OEFENEN. CHECK.

Als je nog nooit een (elektrische) scooter hebt gebruikt, voelt het misschien als een
spannende stap om Check te proberen. Om die reden hebben we, samen met de
ANWB, een online rijtraining ontwikkeld. De online rijtraining legt je alle belangrijke
verkeersregels uit en geeft handige tips over veilig scootergebruik. Je kunt de training
zo vaak doen als je wilt.

SAMEN SCHOON. CHECK.

Een elektrische deelscooter pakken is niet alleen makkelijk, maar ook goed voor de
leefbaarheid van de stad. Dit gaat verder dan alleen de elektrische aandrijving. Door
deelmobiliteit te gebruiken draag je bij aan minder CO2-uitstoot, minder
geluidsoverlast en minder verkeersopstoppingen.

Piet en Hein
helpen u op weg
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Kijk op amsterdamb

met slimme reisalternatieven
De Piet Heintunnel wordt gerenoveerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Samen met verschillende partners bieden we reisalternatieven om verkeershinder te beperken.

h t t p s : / /
go.onelink.me/
happ/16506f95
t t p s : / /
go.onelink.me/
app/589d88db

