
Online Matchmaking Tool

Mobiliteitdiensten N279 Veghel - Asten

Bedrijfsnaam Contactpersoon E-mailadres Mobiele 

telefoonnummer

Website Type organisatie Voornaamste Focusgebied(en) Expertise die ingebracht kan worden in het 

project

Hopperpoint BV Marcel Clerx marcel@hopperpoint.nl 0622204797 www.hopperpoint.nl Leverancier van mobiliteitsoplossingen, 

ontwikkelaar, producent en verkoper van 

eigen electric cargo bike en sharing bike, 

voorzien van interoperabele sharing software, 

service en onderhoud, leasing

Bedrijven en organisaties Ruimtelijk economische kennis, kennis van 

deelsystemen, 3 jaar ervaring met fietsdelen

Intraffic Dave van Straten dave.van.straten@intraffic.nl 0611851408 intraffic.nl ICT dienstverlener en software engineering 

organisatie voor de verkeer- en vervoersmarkt

MaaS, Assetmanagement, Reisinformatie, Big 

Data, Verkeersleiding

Intraffic is instaat om de ICT vraagstukken op 

te pakken. Ook hebben we veel ervaring met 

data analyse en live monitoring van assets. 

Intraffic beschikt over een eigen MaaS 

platform wat ook in whitelabel variant 

beschikbaar is.

Mobility Mixx B.V. Menno Lijkendijk menno.lijkendijk@mobilitymixx.nl 0620682039 www.mobilitymixx.nl MaaS dienstverlener met BKA licentie voor OV 

Chipkaarten

MaaS Aggregator Leverancier van 

Mobiliteitsdiensten voor zakelijke markt, 

groeiend consumentenmarkt

Zie website; tevens onderdeel van ARS T&TT, 

met veel expertise in Spitsmijden en 

mobiliteitsmanagement

Be-Mobile Andy Berkouwer andy.berkouwer@be-mobile.com 0623500196 www.be-mobile.com Smart Mobility Company gespecialiseerd in 

verwerking van snelle datastromen op het 

gebied van verkeer. Tevens eigenaar van 

grootste verkeersapp Flitsmeister

Het leveren van een intermodale (cross 

modal) routeplanner incl. API's voor realtime 

verkeersinformatie op de weg, Nederlandse 

Spoorwegen, Bus, Tram, metro (incl. 

dienstregelingen en actuele 

vertragingen/aanpassingen hierop) , OV -fiets , 

grootste autoverhuurders als basis en 

regionale modaliteitsaanbieders als maatwerk. 

Deze Be-Mobile routeplanner is op basis van 

Antwerpse data al actief op 

www.slimnaarantwerpen.be

Mobility on the Move Noor Zwinkels noor@mobilityonthemove.nl 06-24866359 www.mobilityonthemove.nl Dienstverlener op gebied van duurzame 

gedragscampagnes met behulp van 

innovatieve ICT

Fietsstimulering met fietsprogramma Go Velo 

(voormalig B-Riders)

Wij beschikken over fullservice 

fietsprogramma gericht op werkgevers 

waarvan voornaamste kracht is het inzetten 

op duurzame gedragsverandering. Via app 

wordt verplaatsingsdata gemeten. Ook 

integratie met iVRI voor groene golf voor 

fietsers. Kan ook in breder pakket van 

maatregelen ingepast worden, naast andere 

fietsaanbieders en aanbieders andere 

modaliteiten.

Arriva 

Personenvervoer 

Nederland B.V.

Lida Woldring lida.woldring@arriva.nl 088 2775810 https://www.arriva.nl/ Internationaal opererende organisatie. In 

Nederland sterk decentraal georganiseerd met 

ondersteunende functies vanuit de landelijke 

organisatie. We werken samen met andere 

partijen, zowel in hoofd-/onderaannemer 

constructie, als in partnership.

Personenvervoer, met de nadruk op openbaar 

vervoer, zowel bus als trein. Daarnaast 

besloten vervoer en mobiliteitsprovider

Wij hebben de ervaring, kennis en kunde om 

deze diensten volledig en zelfstandig uit te 

voeren. Expertise in analyseren marktvraag en 

toedelen aan vraaggerichte 

vervoersoplossingen en -diensten.

Doel van de matchmaking tool 'Mobiliteitsdiensten N279 Veghel - Asten' is het faciliteren van matchmaking tussen potentiële consortiumpartners.

Wilt u uw bedrijf in dit overzicht vertegenwoordigt zien?

Vul het formulier in op https://www.smartwayz.nl/nl/mobiliteitsdiensten-rond-de-n279/
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