Hoe verloopt de
systeemkaartwissel?
De systeemkaart gaat verlopen. Om te voorkomen dat je BCT niet meer werkt,

Begin 2020

dien je deze te vervangen. Cabman brengt dit proces voor jou in beeld op
onderstaande infographic. Zo weet je precies wat je kunt verwachten en welke
acties je moet ondernemen om alles eenvoudig op de rit te hebben.

Begin 2020 moesten alle BCT’s van de 2.3 software
update worden voorzien. Dit moest voor 20 maart
2020 gebeuren. Echter was dit een tijdelijke
oplossing om ervoor te zorgen dat systeemkaart in
de BCT werkzaam zou blijven. Met de update zijn
de BCT’s werkzaam tot 21 maart 2023.

April 2021
In april 2021 ontving Cabman de nieuwe
systeemkaarten, zodat wij deze gereed konden maken
voor uitlevering.

Zomer 2021
Veelgestelde vragen

Vanaf de zomer van 2021 start Cabman met

Wat moet je weten?

het uitleveren van de nieuwe systeemkaarten
aan de daarvoor aangewezen inbouwpartners.

•Hoe kan ik zien of mijn BCT al een G3-systeemkaart

Het is vanaf dit moment mogelijk om de

heeft? Je kunt dit zien aan het systeemkaartserienummer.

systeemkaartwissel te plannen

Systeemkaarten met een nummer hoger dan S000047008-00001
(hoger dan 47008) hebben het G3 certificaat en hoeven dus niet meer
gewisseld te worden. De volledige uitleg vind je op onze website.

•Vanaf welke aanschafdatum bevat de BCT standaard

Juli 2021

een G3-systeemkaart? Alle BCT’s die zijn geleverd vanaf 01-012020 bevatten een G3-systeemkaart. Aan deze datum zijn geen rechten
te ontlenen en het kan zijn dat een BCT die na 01-01-2020 uit voorraad

Neem contact op met jouw inbouwpartner

is geleverd nog geen G3-kaart had. Daarom is het van belang dat je

voor het plannen van een afspraak voor de

altijd het systeemkaartnummer checkt.

systeemkaartwissel. Plan deze op tijd in! Op deze
manier voorkom je dat dit op het laatste moment

•Wat zijn de kosten van de systeemkaartwissel? Het

moet gebeuren.

IL&T vergoedt de systeemkaarten, deze worden dus niet in rekening
gebracht. Verder stelt Euphoria tegen minimale vergoeding de tooling
en benodigheden beschikbaar voor deze wissel, deze worden samen
met de manuren van de wissel in rekening gebracht door degene die de
wissel zal uitvoeren

Voor 21 maart 2023
Nadat je een afspraak hebt
gemaakt met inbouwpartner komt
deze bij jou langs of ga jij bij hem
langs voor de wissel. Dit dien je
voor 21 maart 2023 te doen.

Heb je vragen?
2028
Wanneer jouw systeemkaart is gewisseld
kun je tot 2028 zorgeloos gebruikmaken
van de BCT. Het gebruik van de BCT is door
de overheid tot minimaal 2028 verplicht.

Neem dan een kijkje op
cabman.nl/systeemkaartinfo
voor alle veelgestelde vragen.
Of stel je vraag bij het
inbouwstation.

