Mobiliteitsscan | razendsnel inzicht in bereikbaarheid
Meer info? Fax dit formulier naar (0318) 621112, e-mail naar klantenservice@crow.nl of bel (0318) 695370.

Bereikbaarheid: daar gaat het om!
Steeds vaker is er inzicht nodig in verkeerssituaties op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening.
Vraagstukken zoals: wat is de huidige verkeerssituatie, welke ontwikkelingen komen eraan, wat is de invloed
hiervan op verkeersstromen, wat zijn effecten van maatregelen? Met het antwoord op deze vragen legt u de
basis voor het politieke beleid. De Mobiliteitsscan is een webbasedtool die u met deze basis helpt en
waarmee u veel tijd (en dus geld) bespaart.
Voordelen en kenmerken Mobiliteitsscan
■ Maakt de effecten van beleid en maatregelen inzichtelijk;
■ Spoort de oorzaken en gevolgen van problemen en verkeersknelpunten op;
■ Geeft spelenderwijs inzicht in de gevolgen van ruimtelijke- en mobiliteitsingrepen;
■ Zorgt voor duidelijke communicatie met burgers en bestuurders door visuele presentatie;
■ Bespaart kosten, doordat u zelf analyses en berekeningen maakt.
Samen werken aan bereikbaarheid
De Mobiliteitsscan is een toepassing van de bereikbaarheidsindicator uit de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte. CROW wil samen met het Rijk de Mobiliteitsscan dan ook gebruiken bij de bereikbaarheidsindicator,
Beter Benutten, MIRT-processen en mogelijk ook bij MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse).
Voor wie?
De Mobiliteitsscan is de tool voor elke professional die binnen de overheid werkzaam is op het terrein van
verkeer, vervoer en mobiliteit. De mobiliteitsscan ondersteunt zowel de dagelijkse praktijk als de politieke
besluitvorming. Functies van Mobiliteitsscan-gebruikers zijn o.a.: bestuurders, planologen,
stedenbouwkundigen en verkeerskundigen.
Prijsinformatie
De jaarlijkse gebruikslicentieprijs van de Mobiliteitsscan bedraagt € 3.600,- per gelijktijdige gebruiker. De prijs
geeft recht op het gebruik van de Mobiliteitsscan, updates, Helpdesk Basis (storingen, foutmeldingen,
eenvoudige eerstelijnsvragen) en elke vijf jaar een import van een nieuw basisscenario lokale modellen. Het
is ook mogelijk om een projectlicentie af te nemen. De prijs hiervoor bedraagt € 900,- per gelijktijdige
gebruiker, per maand en per projectlocatie. De projectlicentie is inclusief Helpdesk Extra-support.
Modules en services
- Helpdesk Extra, prijs per jaar per organisatie*
- Module Bereikbaarheidsindicator (BBI), prijs per jaar
- Importeren basisscenario lokale modellen (eenmalig)
- Importeren extra scenario’s (prijs per scenario)
- Incompanytraining (maximaal 8 deelnemers)
- Prijs extra incompanytraining (per deelnemer)
*
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1.000,1.000,3.000,1.000,1.500,150,-

Hiervoor ontvangt u: jaarlijks één dagdeel consultancy op locatie (inclusief reistijd) en vier telefonische
consults (maximaal 4 uur).

Vink hier uw aanvraag aan
[ ] Ja! Ik wil meer weten over de Mobiliteitsscan. Bel mij voor een vrijblijvende afspraak.
Klantgegevens
Vul uw gegevens of maak direct een afspraak met Robert-Jan van den Berg, bel (0318) 69 53 51.
Bedrijfsnaam
_____________________________________________________________
Afdeling
_____________________________________________________________
Postadres
_____________________________________________________________
Postcode en plaats
_____________________________________________________________
Titulatuur, voorletters
_____________________________________________________________
Voor- en achternaam
_____________________________________________________________
Telefoonnummer
______________________________E-mailadres _____________________
De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden. De algemene leveringsvoorwaarden verkoop en dienstverlening CROW zijn van toepassing.
Bekijk deze voorwaarden op www.crow.nl/shop of mail naar klantenservice@crow.nl. CROW legt uw gegevens vast voor deze opdracht. De gegevens kunnen door
CROW worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van CROW. Indien u bezwaar hebt, neem dan contact op. FS31-v1.02.

