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Waarom Drivers Walk Around Check 

VEILIGHEID: 
Dagelijks ontstaan gevaarlijke situaties op de Europese wegen door plotselinge pech of een ongeval 
met vrachtwagencombinaties. Vaak onnodig en met lange files, behoorlijke economische schade en 
soms ook veel persoonlijk leed tot gevolg. 
 
 

 



Waarom Drivers Walk Around Check 

VERANTWOORDELIJKHEID: 
Als kentekenhouder of als exploitant van het voertuig bent u er volgens de Europese wetgeving 
verantwoordelijk voor dat uw voertuigen in verkeersgeschikte toestand worden gehouden. In sommige 
EU landen is handhaving van deze wetgeving zeer strikt en worden hoge boetes en sancties opgelegd 
indien men in gebreke blijft. 



Waarom Drivers Walk Around Check 

PREVENTIE. 
Als belangrijk deel van deze wetshandhaving worden beroepschauffeurs van vrachtwagencombinaties 
en bussen in diverse EU landen wettelijk verplicht om dagelijks te bevestigen dat de 
voertuigcombinatie veilig de weg op kan door een Drivers Walk Around Check uit te voeren. Eventuele 
aandachtspunten die worden geconstateerd moeten (bewezen) opgevolgd worden. Ook dient alle 
administratie rondom deze checks gearchiveerd te worden en beschikbaar te zijn voor 
overheidscontrole. 



 

Onze Truckfile Driver Walk Around Check oplossing 

 Scan 
 Check 
 Verstuur 
 Opvolgen 
 Archiveren 



Werking Truckfile Drivers Walk Around Check 

Chauffeur 
ID 

1 

3 

Voertuig 
ID 

2 



 Scan QR code chauffeur  

 Scan voertuig QR code 
voor voertuiggegevens 

1 

2 

Gebruik chauffeur 



 Check wordt geladen 
 Selecteer locatie 
 Scan QR code 
 Alle checkpunten op die locatie 

worden getoond 

Bestuurdersstoel 

 Loop alle punten na 
 Selecteer “All OK” indien er 

geen afwijkingen zijn 

Gebruik chauffeur 



Gebruik chauffeur 

Indien er wel een defect gevonden wordt: 
 

 Selecteer het betreffende component 
 Selecteer een defectomschrijving 
 Of voer zelf een omschrijving in 
 Maak evt. een foto 
 Bevestig of het wel of niet veilig is om het 

voertuig te gebruiken 



 Loop alle locaties af 
 Scan de betreffende QR codes 
 Voer alle controles uit 
 Stuur de resultaten naar Truckfile database 

 
 

 De resultaten worden pas verstuurd na bevestiging 
of het voertuig wel of niet veilig is voor gebruik. 
 

Gebruik chauffeur 



Werking Truckfile Walk Around Safety Check 



De voltooide check inzien en opvolgen 

 Alle checkresultaten worden 
digitaal opgeslagen  
 

 Een kopie van de check wordt 
ook op de Smartphone bewaard 
 

 Verantwoordelijke personen 
ontvangen automatisch melding 
van defecten en noodzakelijke 
acties 
 

 Noodzakelijke reparaties vanuit 
een check kunnen naar een 
digitale werkopdracht worden 
omgezet voor opvolging 
 

 Ook de afhandeling hiervan 
wordt dan automatisch 
gearchiveerd 
 

 Met Truckfile bieden wij 
maatwerkoplossing  
 
 
 
 
 



Rapportages  

 
 Truckfile biedt uitgebreide rapportages en defectanalyses 
 



Proces Driver Walk Around Check 



 Truckfile Gestart in 2006 
 

 Aanvankelijk elektronische controles (Driver Safety Check) 
 

 Uitgegroeid tot een compleet fleet management en werkplaatssysteem 
 

 Volledig Web based. Inclusief planning / facturatie / tijdsregistratie / autorisatie / onderdelen / 
auditen / telematica / ……. 
 

 One Stop Shop voor wagenparkbeheerders en werkplaatsen 
 
 Meer dan 200.000 geregistreerde voertuigen 

 
 Meer dan 25.000 wagenparken en 17.000 werkplaatsen gebruiken Truckfile 

 
 En we groeien snel ...................... 

 

Overzicht Truckfile 



Overzicht Truckfile totaal oplossing 
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