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FULL CIRCLE SOLUTIONS
Deskundigheid, ondersteuning en geavanceerde
technologie in zakelijke betaaloplossingen voor al
uw behoeften.

De 360-visie (deskundigheid, ondersteuning
en geavanceerde technologie) wordt in ons
netwerk
van operationele en commerciële centra
consequent gehanteerd. Deze zijn dan ook
in staat om te reageren op de behoeften van
transportondernemingen en expediteurs
in heel Europa. Een organisatie die gaat voor
volledige klanttevredenheid, 24/7.
Dankzij jarenlange kennis van de lokale markt,
vakbekwaamheid en ervaring in combinatie
met geavanceerde technologie op allerlei
gebieden kunnen er met 360
flexibele en directe commerciële relaties
worden aangeknoopt en kunnen wij
uitgebreide oplossingen leveren die altijd
aansluiten op de verwachtingen van de klant.
De 360-cirkel houdt in:
› TRANS FERRY

Ferrytransporten

› PLOSE

Tolgelden en belastingen, btw-restitutie

› YES MONEY

Faciliteiten voor contant geld

› TRANS MODAL

Vervoer per spoor en intermodaal

VOOR ALLE BEHOEFTEN
Een unieke en uitgebreide partner voor
Europese transportondernemingen en
expediteurs.

KENNIS EN PROFESSIONALITEIT

Gespecialiseerde ondersteuning, uitgevoerd
door een professioneel, competent en
betrouwbaar team.

ZAKELIJK VOORDEEL

Concurrerende tarieven en voorwaarden
kunnen klanten tijd en geld besparen.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

Geïntegreerde IT-platforms bieden de inzet
van de nieuwste betrouwbare en efficiënte
technologie..

BEWEZEN BETROUWBAAR

Gegarandeerd door meer dan 30 jaar ervaring
en bewezen door de jarenlange loyaliteit van
meer dan 8.000 klanten
in Europa.

Een innovatief betaalmiddel door vervoerders
voor vervoerders. De Yes!Money kaart
is tegenwoordig de meest baanbrekende
financiële service op de transportmarkt en is
uitgegroeid tot de eerste keus van Europese
transportonder-nemingen als het om het
beheer van contant geld gaat.
De Yes!Money kaart is een oplaadbare Visakaart, die alleen al in Europa in ruim 5 miljoen
verkooppunten en 300.000 geldautomaten
wordt geaccepteerd. Wereldwijd zijn er dat
nog veel meer! In tegenstelling tot andere
kaarten wordt de Yes! Money Card van nature
geblokkeerd. U ontgrendelt de kaart en daarna
kan de kaart pas gebruikt worden.
Na de transactie wordt de kaart automatisch
weer vergrendeld.
Dankzij opwaardeer-technologie,
gecombineerd met eigen innovatieve ITsystemen en xclusieve bankcircuitregelingen
biedt de Yes! Money kaart een veilige en op
afstand bediende afhandeling van contanten
voor de reizende medewerkers.

GEEN BANKREKENING
Er is geen bankrekening nodig, alle
klantenkaarten zijn gekoppeld aan een
Yes! Money-bedrijfsaccount, met flexibele
tarieven voor zowel prepaid, deposito als op
nafacturatie-basis.

ZEKERHEID EN CONTROLE
Klanten hebben de volledige controle over
hun uitgaven: kaarten worden uitgegeven met
een saldo van nul (en dat kan ook zo worden
gehouden); alleen wanneer dat nodig is, kan
er direct geld op worden gezet. De cliënt heeft
realtime inzicht in het gebruik van de
kaarten, met online-verificatie van alle
transacties, status en eindbalans.t

DIRECT CONTANT GELD
De gebruiker krijgt realtime contant geld, 24
uur per dag en zeven dagen per week; online,
per sms of een meertalig callcenter.

KOSTENVERMINDERING
De Yes! Money kaart is een unieke kans
om de administratieve kosten en de risico’s
verbonden aan het afhandelen en beheren van
contanten te verminderen. Tevens bespaart het
bovendien veel tijd en kosten bij noodsituaties,
zoals boetes.

EXCLUSIEVE VOORDELEN
Yes!Money werkt samen met een netwerk
van ervaren professionals om haar klanten
en kaarthouders een bevoorrechte toegang te
bieden tot exclusieve maatwerkservices voor
de transportsector.

24-UURS SERVICE
Volledige pechhulp in heel Europa,
voor vrachtwagens en bussen. Pechinterventie
wordt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag
verzorgd. Klanten van Yes!Money hoeven de
standaardservicekosten voor deze regeling niet
te betalen.

RECHTSBIJSTAND
Tijdige en effectieve rechtsbijstand
en vertegenwoordiging voor
transportgerelateerde zaken, zoals boetes,
verzekeringen en schadeclaims. De service

wordt geleverd door een internationaal
team van professionals en consultants
die zijn gespecialiseerd in hulp aan
Europese vervoerders voor en tijdens een
rechtsvordering; de duidelijke instructies, het
ervaren advies en de effectieve afhandeling zijn
gericht op het verminderen van overlast voor
eindklanten en het maximaliseren van kansen
op een positief resultaat voor de klant.t

BRANDSTOFAANKOPEN
Klanten profiteren van speciale aanbiedingen
met lagere brandstof/dieselprijzen wanneer zij
hun Yes!Money kaart overhandigen.
Het netwerk van deelnemende verkooppunten
wordt snel uitgebreid in samenwerking met
onze andere businessunit, Plose,
de tankkaartspecialist.

Yes! Money
Via Geretta, 6
6900 Paradiso
Lugano, Svizzera
T +41 91 980 31 27
F +41 91 980 31 28
info@yesmoneycard.com

Verkoopkantoor
Monsterseweg 9
2291PB Wateringen
The Netherlands
T + 31 (0) 174 219030
F + 31 (0) 174 219034
info.nl@transferry.com

360-paymentsolutions.com

