
TLN Tachoweb  
Voor een optimaal 
tachograafbeheer



TLN Tachoweb 
Volledig inzicht in tachograafgegevens

Je wil als transportondernemer een actueel en volledig over-
zicht hebben van de rij- en rusttijden van je chauffeurs. TLN 
heeft een systeem ontwikkeld waarmee je op ieder moment 
snel inzicht kunt krijgen in je totale tachograafadministratie. 
Dat is TLN Tachoweb.

Onvolledigheid of fouten in je tacho-
graafadministratie wil je voorkomen.  
Ook omdat je bij controle niet tegen 
boetes wil aanlopen. Met TLN Tachoweb 
kun je alle tachograafgegevens van je 
bestuurders snel en eenvoudig uitlezen.  
In een helder overzicht kun je zien of 
alle verplichte gegevens aanwezig zijn. 
Een analyse die duidelijk maakt of de 

chauffeurs alle gegevens op een  
goede manier hebben bijgehouden, is 
snel gemaakt. Ook voor ondernemers 
met één voertuig is TLN Tachoweb 
een nuttig systeem. De kosten van TLN 
Tachoweb worden berekend via een 
maandelijks abonnement op basis van 
het aantal actieve voertuigen in TLN 
Tachoweb.



William Kastelijn
M.J. van Riel, Tilburg

Walter Busser
Busser Logistiek BV, Bennekom

“We gebruiken TLN Tachoweb nu één jaar. Een hart-
stikke fijn systeem, overzichtelijk, snel en duidelijk. 
Je hebt geen drie weken nodig om het systeem te 
leren kennen. Het is eenvoudig in gebruik. Erik Busser 
van TLN heeft ons goed begeleid. De rapportage 
van TLN Tachoweb is ideaal. Je kunt zo zien wat de 
chauffeur goed en fout doet. Dat koppelen we ook 
aan de chauffeur terug. Ik kan ‘m zo laten zien wat 
de consequentie is als hij zijn tachograaf niet goed 
bedient. Het systeem kan veel, nog veel meer dan 
wij nog gebruiken. We kunnen er jaren mee vooruit.”

“TLN Tachoweb is een overzichtelijk systeem. Het 
bevalt uitstekend. Ik wil met een gerust hart mijn 
bedrijf leiden en mijn zaken op orde hebben. Ook 
bij een controle. Het dashbord van TLN Tachoweb 
laat in een oogopslag zien hoe je het als bedrijf 
doet. Met één druk op de knop kun je zien of er 
gegevens in de tachoadministratie ontbreken. Die 
kunnen dan alsnog worden aangevuld. Want dat is 
belangrijk, je gegevens compleet hebben. Het sys-
teem waarschuwt je vooraf voor ontbrekende data. 
Op deze manier kun je boetes voorkomen.”

Jacques Querelle
J.W. Limpens, Elsloo

“We hebben een aantal producten met elkaar  
vergeleken waaronder TLN Tachoweb. Dit voldeed 
het beste aan onze wensen, met name vanwege  
de vele mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. 
TLN Tachoweb neemt ons veel administratieve 
rompslomp uit handen. Tegelijkertijd zorgt de  
tool ervoor dat we processen op het gebied van  
rij- en rusttijden veel beter kunnen aansturen. De 
applicatie bevalt ons bijzonder goed.”



Cursus voor chauffeurs 
Als aanvulling op TLN Tachoweb 
biedt TLN je ook de mogelijkheid 
om je chauffeurs een cursus te 
laten volgen. Daarin leren ze hoe 
ze de rij- en rusttijden op de  
juiste manier met de tachograaf 
kunnen bijhouden.

Nieuwsgierig geworden  
naar TLN Tachoweb?

Neem contact op met:
  

Erik Busser, consultant bij TLN:  
088 4567271  |  tlntachoweb@tln.nl

of 
je relatiebeheerder

of 
TLN Ledendesk  

088 4567567  |  info@tln.nl  

Als leden het systeem gezien  
hebben zijn ze overtuigd dat ze het 

moeten hebben. Er zijn geen andere 
systemen die alle gegevens op deze 

eenvoudige wijze kunnen weergeven.

Erik Busser, consultant bij TLN:


