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De “Reiskosten Strippenkaart”
Wat is het?
In analogie met de vroegere strippenkaart bij het openbaar vervoer heeft HaarmanB ICT de
“Reiskosten Strippenkaart”, kortweg RKSK, ontwikkeld.
Met het aanschaffen van een RKSK wordt vooraf betaald voor reiskosten indien wij onze
dienstverlening bij u op locatie uitvoeren. De voordelen:
• een korting op het standaard reiskostentarief;
• onbeperkt geldig;
• geen vast maand- of kwartaalbedrag, zoals bij een onderhouds- of beheercontract;
De RKSK bevat 5 strippen, waarbij elke strip de reiskosten afdekt van één bezoek op uw
locatie.
Wat is de besparing?
In onderstaande tabel wordt voor een aantal voorbeeldsituaties weergegeven wat de RKSKkosten zijn afhankelijk van de reistijd 1 . Daarnaast wordt uw besparing ten opzicht van het
normale tarief weergegeven. Overigens is de reistijd niet beperkt tot 60 minuten.
Reistijd in minuten (enkele reis)
Aanschaf PCSK (netto)

Besparing tov standaard
reiskostentarief

10
€48,00
5%

15
€68,50
10%

30
€137,50
10%

45
€206,50
10%

60
€275,00
10%

Hoe vindt de administratie van verbruikte strippen plaats?
Bij aankoop van een PCSK ontvangt de koper hiervan een afschrift. Het beheer van het aantal
aangekochte en verbruikte strippen ligt bij HaarmanB ICT.
Indien er in een lopende maand mutaties plaatsvinden wordt er, uitsluitend via e-mail2, aan
begin van de volgende maand een verbruikshistorie verstuurd. Zeker éénmaal in het kwartaal
kunt u een rapportage verwachten. En de actuele stand van zaken kan natuurlijk altijd worden
opgevraagd.
Betaling
In verband met de gegeven korting geldt voor de RKSK een betalingstermijn van 8 dagen
netto.

1
2

op basis van de door HaarmanB ICT gebruikte routeplanner
indien geen e-mail adres bij ons bekend is zal éénmalig de rapportage via de normale post verstuurd worden
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