


Heb je je zakelijke e-mailadres 

gebruikt omdat je werkgever de 

app heeft aangeboden? Dan kun je 

nu direct een wachtwoord 

aanmaken.

Vul je mailadres in* en maak een 

wachtwoord aan. Controleer je mail  (

ook spam) om je mailadres te 

bevestigen.
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*Heb je een code ontvangen? Gebruik de 

code en een mailadres van jouw voorkeur.

Heb je een uitnodiging ontvangen via je 

werkgever? Gebruik je zakelijke mailadres.



Voer de code in. Bij een correcte 

code word je nu doorgestuurd naar 

de pagina om een wachtwoord aan 

te maken.

Als je zakelijke e-mailadres niet 

herkend wordt zie je deze melding in 

de app. Heb je een licentiecode 

ontvangen? Tik dan op "code". 
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De eerste keer dat je inlogt, moet je de app toestemmingen 

geven. Zet alle schuifjes naar rechts. Kies in de pop-up die 

verschijnt op "toestaan". In sommige gevallen moet je in de 

instellingen van je telefoon zelf de toestemming goed zetten. 

Lees in dat geval goed wat je moet wijzigen. 

Let op: sommige toestemmingen zijn verplicht om door te 

kunnen gaan, omdat de app anders niet (goed) werkt. Liever (

tijdelijk) niet gevolgd worden? Dan kan je na het inloggen in de 

app op de instellingen pagina sensing uit zetten. We 

verzamelen dan geen data van je telefoon. 

Klik hier als je meer wil weten over waarom we bepaalde 

toestemmingen nodig hebben.

Klik hier om de uitleg te sluiten.
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Dashboard

Overzicht van je totaal aantal 

verzamelde coins.

Klik op de twee pijltjes om direct naar het 

challenges overzicht te gaan om te zien waar 

jij coins voor hebt gekregen.

Klik op de tijdsperiode waarover je 

de data in de carrousel wil 

weergeven (vandaag, deze week, 

deze maand).

Carrousel: swipe naar links om je reisdata in 

te zien (over de opgegeven tijdsperiode): 

totale CO2-uitstoot, CO2 in g/km, totaal 

aantal afgelegde kilometers, reistijd, aantal 

gefietste kilometers, aantal kilometers per 

trein, aantal kilometers per OV, aantal auto 

kilometers, aantal wandelkilometers.

Klik om naar een ander tabblad te gaan.

Staat er iets niet goed? Dan zie je bovenin je 

scherm een banner. Bijvoorbeeld als je e-

mailadres nog niet bevestigd is of sensing 

uit staat.

Overzicht aantal gereisde kilometers per 

functie (zakelijk, woon-werk, persoonlijk).

Enkele rewards die uitgelicht worden. 

Deze veranderen regelmatig. Klik erop 

om reward te openen.
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Globaal overzicht van jouw 

reisprestaties…
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Trips

Klik op de kalender om een 

specifieke datum te selecteren.

Overzicht van de afgelegde reis. 

Klik op de afbeelding om te 

verschuiven.

Overzicht van de reisdata op de 

dag: totale CO2-uitstoot, totale 

reisduur, totale reisafstand (in 

km), gemiddelde uitstoot per 

kilometer (g/km), aantal 

verdiende coins, thuiswerken (ja

/nee).

Selecteer reisdoel (Zakelijk, woon-

werk’, privé) door erop te klikken.
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Trips inzien en wijzigen

Klik op het pijltje om naar de vorige (of volgende) maand te gaan.

Klik ergens in het blok om deze trip specifiek uit te lichten.

Carrousel: swipe naar rechts of links om de gewenste datum te 

selecteren.

Klik op het '+' icoon om handmatig een rit toe te voegen.

Verander het vervoersmiddel door 

op het pijltje in de witte balk te 

klikken en het juiste 

vervoersmiddel te selecteren. 

Zodra je iets wijzigt zie je bovenin je 

scherm een oranje balk. Kies hier 

voor het vinkje om je wijzigingen op 

te slaan, of het kruisje om ze te 

verwijderen.
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Challenges
Zie waar je coins voor kan verdienen en hoeveel 

coins je per challenge al verdiend hebt

Toelichting op hoe je 

coins kan verdienen per 

challenge.

Wanneer je voor het laatst coins hebt verdiend 

binnen deze challenge.

Naam van de challenge.

Aantal coins die je 

verdiend hebt binnen 

deze challenge.
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Rewards

Carroussel: swipe naar links of rechts om 

meer beloningen te zien binnen de categorie.

Aantal coins dat een reward kost.
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Overzicht van alle beloningen waar je 

je coins aan kan uitgeven

Naam van het bedrijf dat de beloning 

aanbiedt.
5

Uitgelichte belonging (deze verandert 

regelmatig).

3

Categorie waarbinnen de beloning valt.4

Klik op een beloning voor meer 

informatie of als je geïnteresseerd bent 

in het inruilen van je coins voor de 

beloning.
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Klik op deze knop als je jouw coins wil inruilen 

voor de beloning. Klik vervolgens op “bevestig en 

doorgaan” om je aankoop te bevestigen. Klik op “

Annuleren” om de aankoop te annuleren. Na 

bevestiging, zie je een pop-up in je scherm als de 

aankoop is gelukt. Binnen enkele minuten ontvang 

je een mail met een kortingscode en verdere 

instructies. Je kunt zelf de aankoop doen bij de 

desbetreffende aanbieder.

3

Een beloning 
kopen

Korte toelichting over wat de 

beloning en het achterliggende 

bedrijf inhoudt.

Knop naar de site/webshop van 

het bedrijf voor meer informatie 

als je het product wil bestellen.
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Profiel

Klik om de taalinstellingen naar Engels of Nederlands 

te veranderen.

Klik op “Toestemmingen” om die te wijzigen of in te 

zien. Voor meer informatie, bekijk ook pagina 4,          

"Account aanmaken".

Controleer hier welke versie van de app je hebt.

Klik hier om uit te loggen. De app meet dan geen trips 

meer.

Gebruik dit schuifje om sensing te pauzeren. Zolang 

sensing gepauzeerd is verzamelt Fynch geen data. Let op:

je moet sensing altijd zelf weer aanzetten voordat je ritten 

weer geregistreerd kunnen worden. 
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Met deze knop verwijder je je account bij Fynch. Let 

op: verwijderen is definitief. Je hebt geen toegang 

meer tot je gegevens.
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Pas je gegevens aan, exporteer trips, zie al jouw 

aankopen, zet de app tijdelijk uit, extra informatie
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Op de Profiel pagina zie je één van de volgende knoppen staan: Export 

Trips of Maak Declaratierapport. Welke je ziet is afhankelijk van het doel 

waarvoor je de app gebruikt. 

Export trips bevat informatie over al je ritten (inclusief privéritten) en je 

thuiswerkdagen. 

Het declaratierapport bevat alleen informatie over zakelijke en woon-

werkritten en thuiswerkdagen. Ook kan hierin staan op hoeveel reiskosten

- en thuiswerkvergoeding je recht hebt. Je moet de declaraties vervolgens 

zelf indienen bij je werkgever. 

Je maakt een export altijd op maandbasis. Kies een maand 

en ontvang je export direct in je mailbox. 
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Export maken

Vanuit de app maak je eenvoudig een export van 

je ritten en thuiswerkdagen naar Excel, voor privé 

gebruik óf om te declareren bij je werkgever. 




