Voordelig en
gemakkelijk tanken
GP Groot tankpas

Voordeel én gemak met
de GP Groot tankpas
Heeft u al een GP Groot tankpas? Met de GP Groot tankpas
tankt u veilig, voordelig en gemakkelijk op circa 200
tankstations in Nederland. U profiteert van aantrekkelijke
prijsvoordelen, een overzichtelijke verzamelfactuur en vele
extra’s. De tankpas is er voor elk bedrijf, vanaf één auto.

Méér mogelijk
Shopartikelen afrekenen

Voordelen
+

Veilig en gemakkelijk tanken

+

Scherpe prijs voor brandstof en AdBlue

+

Verzamelfactuur: eenvoudig btw terugvorderen

+

Mogelijkheid tot afrekenen van shopproducten
en 30% korting op carwash

+

Landelijke dekking, 200 tankstations

+

Optimale controle en inzicht met ‘Mijn brandstoffen’

+

Gratis toegang tot de GP Groot tanklocatie-app

Tankpassen zijn eenvoudig online te beheren in het Mijn
brandstoffen-webportal van GP Groot. Beheerders houden zo
optimale controle op het brandstofverbruik per pashouder en
voertuig. Ook kunnen zij er zelf tankpassen blokkeren en nieuwe
aanvragen. Per tankpas is te bepalen of er ook zaken als carwash,
smeermiddelen of andere shopartikelen mee te betalen zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden
van de tankpas voor uw organisatie?
088 - 472 03 00 | tankpas@gpgroot.nl

Aanvullende opties van uw tankpas bepaalt u zelf. Per tankpas
geeft u aan welke brandstof kan worden getankt en stelt u een
tanklimiet in. Ook bepaalt u per tankpas of er andere zaken
mee te betalen zijn, zoals carwash, smeermiddelen of andere
shopartikelen. Deze vermelden we apart op uw factuur.

30% korting op carwash
Een representatieve auto is het visitekaartje van uw bedrijf.
Met de GP Groot-tankpas ontvangt u bij onze tankstations
altijd 30% korting op alle carwashprogramma’s voor personenauto’s en bedrijfsbussen. Deze optie kunt u per tankpas laten
in- of uitschakelen door onze klantenservice. De wasbeurten
worden apart vermeld op uw factuur. Al onze wasstraten zijn
duurzaam-gecertificeerd en beschikken over moderne wasinstallaties. Uw chauffeurs kunnen binnen enkele minuten weer met
een stralend schone auto op weg.
U ontvangt carwash-korting bij de onderstaande
GP Groot tankstations:
Texaco Boekelermeer Smaragdweg 1, 1812 RJ Alkmaar
Texaco De Hoef Blanckerhofweg 1, 1816 HG Alkmaar
Texaco De Banne Cornelis de Vriesweg 53, 1746 CM Dirkshorn
Texaco Egmond Heilooër Zeeweg 25, 1934 PZ Egmond a/d Hoef
Texaco Hippolytushoef Molenakker 2, 1777 HS Hippolytushoef
Texaco Opmeer Lindengracht 28, 1716 DD Opmeer
Texaco Vennewater Vennewatersweg 2a, 1852 PT Heiloo

GP Groot
Tanklocatie-app
Speciaal voor GP Groot-tankpashouders is er de GP Groot
tanklocatie-app. Met deze app navigeert u eenvoudig naar
de bijna 200 tankstations in Nederland die de GP Groot
tankpas accepteren. De app toont aan de hand van uw
locatie de dichtstbijzijnde tankstations en navigeert u
naar het door u geselecteerde tankstation. Aanvullende
informatie, zoals aanwezige brandstoffen, openingstijden,
shop of carwash, wordt per locatie weergegeven. Hierop
kan ook worden gefilterd. De GP Groot tanklocatie-app is
gratis te downloaden voor uw smartphone of tablet in de
App Store en de Google Play Store.

Altijd een up-to-date tanklocatieoverzicht
Met de GP Groot tanklocatie-app op uw telefoon of
tablet of het digitale locatieoverzicht (te downloaden op
www.gpgroot.nl/tankstations) heeft u altijd een up-todate overzicht van alle tankstations die
de GP Groot-tankpas accepteren.
Wijzigingen, zoals de toevoeging
van nieuwe tanklocaties, worden
gecommuniceerd op uw factuur,
middels een push-bericht op
de GP Groot tanklocatie-app
en als nieuwsbericht op
www.gpgroot.nl/brandstoffen.

24/7
Inzicht &
overzicht
Online beheer met ‘Mijn brandstoffen’
Via de gebruiksvriendelijke webportal ‘Mijn brandstoffen’
van GP Groot heeft u 24 uur per dag inzicht in alle
tankgegevens, zoals brandstofverbruik en facturen per
kaartnummer. Deze gegevens zijn op verschillende
manieren te analyseren en op te slaan als PDF-, Excel- of
CSV-bestand. Zo zijn ze makkelijk te gebruiken voor
rapportages, analyses of in te lezen in uw wagenparkbeheerprogramma. Dit bespaart u tijd én administratieve
taken worden een stuk eenvoudiger.

Voordelen
+

Alle tankpassen beheren in één simpel overzicht

+

Tankpassen aanvragen en blokkeren

+

Kaarttransacties en kilometerregistratie volgen

+

24/7 Facturen raadplegen en downloaden

Toegang tot ‘Mijn brandstoffen’

Download de GP Groot tank
locatie-app gratis in de App Store
Verkrijgbaar voor Apple en Android

Inloggen op ‘Mijn brandstoffen’ kan via
www.gpgroot.nl/mijnbrandstoffen zodra u de eerste
factuur heeft ontvangen. Heeft u wel een tankpas van
GP Groot, maar nog geen toegang tot de webportal?
Vraag uw inloggegevens dan aan via onze klantenservice,
tel. 088 - 472 03 00 of e-mail: tankpas@gpgroot.nl.

Meer controle, minder risico
Naast betaalgemak staat veiligheid voorop bij de GP Groot tankpas.
Uiteraard zijn de passen beschermd met een persoonlijke pincode om
het risico op fraude bij diefstal of verlies tot een minimum te beperken.
Daarnaast bevorderen de onderstaande opties en handige tips veilig
gebruik van de tankpas:

Tips voor de
wagenparkbeheerder
• De gouden regel voor tankpassen?
Eén chauffeur per tankpas.
• Noteer alle kaartnummers en namen van de
betreffende chauffeurs.
• Controleer regelmatig of de tankpas nog in bezit
is bij de juiste persoon.

Limiet instellen
Met de ‘Mijn brandstoffen’ webportal stelt u per tankpas een brandstof- en/of
shoplimiet in. Zo houdt u grip op uw uitgaven en verkleint u de kans op fraude.

• Laat chauffeurs een vermiste tankpas direct
melden.
• Ontvangt u nieuwe tankpassen? Bewaar deze op
een veilige, afgesloten plaats.

Kilometerregistratie
Per tankpas stelt u in of de chauffeur na elke tankbeurt ook de kilometerstand
moet invoeren. Registratie van brandstoftransacties en gereden kilometers
vergroot uw inzicht in het brandstofverbruik van uw wagenpark.

• Met de webportal ‘Mijn brandstoffen’ beheert u

Tweepassen-systeem

• Controleer regelmatig transacties en facturen.

Voor meer controle kunt u er voor kiezen om chauffeurs bij een tankbeurt hun
pincode én hun voertuigcode te laten invoeren. Vooral bedrijven met wisselende
chauffeurs per wagen maken gebruik van deze mogelijkheid. Hierbij wordt per
chauffeur een persoonlijke pas geleverd. Zo ziet u welke chauffeur welke auto
heeft getankt. Het tweepassen-systeem beschermt uw bedrijf beter tegen fraude
en geeft tegelijkertijd inzicht in het brandstofverbruik per chauffeur.

• Blokkeer de tankpas in geval van verlies of

gemakkelijk en overzichtelijk meer tankpassen.
Vraag uw persoonlijke toegangscode aan via
tankpas@gpgroot.nl.

diefstal onmiddellijk. Dit kunt u doen via ‘Mijn
brandstoffen’ of telefonisch via onze klantenservice, 088 - 472 03 00.
• Doe in geval van diefstal van uw tankpas altijd
aangifte bij de politie.

Tankringsysteem
Fraude verminderen, de snelheid van een tankbeurt verkorten en de betrouwbaarheid van de gegevens
verbeteren door automatische kilometerregistratie: dat kan met het geautomatiseerde tankringsysteem
van GP Groot. Het zijn voordelen die uw bedrijf een aanzienlijke besparing opleveren.
Hoe werkt het?
1 Het brandstofpistool wordt in de tankopening (tankring) geplaatst. De data van de tankring wordt
gecontroleerd en de pomp wordt vrijgegeven. Voertuiggegevens, kilometerstand en/of motordraaiuren
worden automatisch geregistreerd.
2 Zolang de draadloze communicatie tussen voertuig en pistool intact is, kan brandstof worden getankt.
3 Na het tanken wordt de betaling automatisch verwerkt en kan de chauffeur direct op weg.

Vraag de GP Groot
tankpas nú aan
Tankpas aanvragen of meer informatie?
De GP Groot tankpas is beschikbaar voor elk bedrijf met een KvKinschrijving. U vraagt de pas aan via onze afdeling verkoopbinnendienst,
tel. 088 - 472 03 00 of e-mail: tankpas@gpgroot.nl. Ook kunt u
daar terecht voor meer informatie of vragen over de GP Groot tankpas.

Tankpas direct
aanvragen?
Bel 088 - 472 03 00 of mail naar
tankpas@gpgroot.nl

Het eerste jaar géén bijdrage
Voor het gebruik van de GP Groot tankpas wordt jaarlijks per tankpas een
bedrag van slechts € 3,95 exclusief btw in rekening gebracht. Bent u een
nieuwe klant? Dan betaalt u het eerste jaar geen pasbijdrage.

GP Groot: duurzame dienstverlening
GP Groot is sinds 1947 actief als leverancier van brandstoffen en smeermiddelen in de zakelijke markt en in de exploitatie van tankstations. Daarnaast
is GP Groot actief in inzameling en recycling en infra en engineering.
Dagelijks zetten meer dan 750 medewerkers zich in om waar te maken
waar GP Groot voor staat: betrouwbare en veelzijdige dienstverlening, met
oog en hart voor de omgeving.

Tips voor chauffeurs
• Bewaar uw tankpas nooit onbeheerd in uw voertuig en
deel uw pincode nooit met derden.
• Noteer uw pincode niet op de tankpas of in uw portefeuille.
• Kiest u uw pincode zelf? Vermijd voor de hand liggende

Een belangrijke activiteit van GP Groot brandstoffen en oliehandel is de
exploitatie van tankstations. Verspreid door Nederland exploiteren en
bevoorraden wij circa 50 tankstations. Deze zijn deels bemand, met een
eigen shop en wasstraat en deels onbemand. Daarnaast zijn we proactief
op het gebied van alternatieve brandstoffen. Door actief in te spelen op de
ontwikkeling en het aanbieden van alternatieve brandstoffen dragen wij
bij aan duurzame mobiliteit. We openden het eerste openbare CNG tankstation in Noord-Holland. Op korte termijn openen we ook een van
de eerste LNG tankstations in Noord-Holland.

pincodes.
• Ontvangt u een nieuwe tankpas? Knip de oude pas dan
direct in tweeën.
• Blokkeer in geval van verlies of diefstal onmiddellijk
uw tankpas. Dit kan uw wagenparkbeheerder voor u
doen via ‘Mijn brandstoffen’ of u doet het zelf via onze
klantenservice, tel. 088 - 472 03 00.
• Doe in geval van diefstal van uw tankpas altijd aangifte
bij de politie via de wagenparkbeheerder.

GP Groot brandstoffen en oliehandel
Vennewatersweg 2b ▪ 1852 PT Heiloo
Postbus 76 ▪ 1850 AB Heiloo
telefoon 088 - 472 03 00
e-mail
tankpas@gpgroot.nl
website www.gpgroot.nl

inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel | infra en engineering

