
Netmobiel: een app voor 
de Achterhoek!

Verplaats jezelf sneller van A naar B

Wat houdt de Netmobiel-app in?

Netmobiel is een applicatie die jij gratis op je 
smartphone kunt downloaden. Het doel van 
Netmobiel is dat jij je straks in de Achterhoek 
sneller van A naar B kunt verplaatsen. 

Hoe het werkt? Je kunt de applicatie gratis 
downloaden en vervolgens een rit aanbieden of 
boeken. Zit je bijvoorbeeld dagelijks op de weg? 
Neem dan iemand uit de buurt mee. Netmobiel 
focust zich 100% op de Achterhoek!
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Waarom Netmobiel?

Heb jij niet iedere dag een auto 
tot je beschikking? En ben jij soms 
afhankelijk van de treinen en bussen 
die maar beperkt rijden? Of zit je elke 
dag op de weg en zou je wel iemand 
mee willen nemen uit de buurt, zodat 
dit je scheelt in de portemonnee, maar 
weet je alleen niet wie? Dan biedt de 
Netmobiel-app de oplossing! 

Ons doel is dat jij je sneller van A naar 
B kunt verplaatsen. Een app die zich 
100% richt op de Achterhoek. Kruip 
achter het stuur met je buur! 

Tijdsbesparend

Milieuvriendelijk
(minder CO2 uitstoot)

Gezellig samen reizen 

Minder kosten (via de app kun 
je een onkostenvergoeding 
regelen) of steun goede 
doelen of spaar voor leuke 
vouchers

De voordelen

De Netmobiel-app downloaden?
Te downloaden in: Apple Store en Google Play. 

Meer informatie? Bekijk de website door de 
QR-code te scannen.


