u gaat naar de website
www.jlm-taxi.nl

Rechts bovenin ziet u een
geel vlak met LOGIN. U klikt
deze aan.

Op deze pagina kunt u uw
gebruikersnaam en wachtwoord
ingeven.
Let op deze zijn hoofdlettergevoelig!

Zodra u bent ingelogd ziet u bovenstaande pagina.
Hier heeft u de mogelijkheid om een rit te annuleren door op het vakje te klikken
en daarna op bijwerken te drukken. Voor leerlingen die met Taxi van Meteren
rijden kan dit alleen gebruikt worden indien u de rit annuleert een werkdag van te
voren voor 14:00. Voor leerlingen van JLM taxi kan dit zolang de melding
onderweg naar klant niet zichtbaar is in de rit.

Hier kunt u uw kind
24/7 afmelden.
U dient dan op
ziek/vakantieperiode
te klikken

Op deze pagina kunt 24/7 de ritten annuleren of uw zoon/dochter weer aanwezig melden.
Voorbeeld 1: Uw zoon/ dochter gaat een ochtend niet mee: U geeft dan de datum in en dan de tijd vb 07:00
vervolgens geeft u de tot en met datum in en de tijd vb 12:00. Nu worden alle ritten op deze datum tussen
07:00 en 12:00 geannuleerd.
Voorbeeld 2: Uw zoon/ dochter gaat in de middag niet mee: U geeft dan de datum in en dan de tijd vb 12:00
vervolgens geeft u de tot en met datum in en de tijd vb 17::00. Nu worden alle ritten op deze datum tussen
12:00 en 17:00 geannuleerd.
Voorbeeld 3: Uw zoon/ dochter gaat een hele dag niet mee: U geeft dan de datum in en dan de tijd 07:00
vervolgens geeft u de tot en met datum in en de tijd 17::00. Nu worden alle ritten op deze datum tussen 07:00
en 17:00 geannuleerd.
Voorbeeld 4: Uw zoon/ dochter is ziek en u weet niet wanneer hij/ zij weer beter is: U geeft dan de datum in
en dan de tijd vb 07:00 vervolgens geeft u niks in bij de tot en met datum in . Nu worden alle ritten vanaf deze
datum geannuleerd.
Indien hij of zij weer beter is vult u bij de tot en met datum, de datum in de dag voordat het vervoer weer
plaats moet vinden. Voorbeeld indien uw kind op 6 december weer gehaald moet worden meld u uw kind
beter op 5 december 17:00. Al deze meldingen kunnen 24/7 via deze optie doorgeven worden. Indien u over 3
maanden een annulering heeft kunt u dit ook vandaag al doorgeven. U kunt altijd inzien welke periodes u uw
kind heeft afgemeld.

De whatsapp groepen blijven bestaan, maar alleen om jullie te informeren vanuit ons bij
bijvoorbeeld vertragingen en eventuele calamiteiten. De app wordt niet meer beantwoord vanaf
10 december 2018.
Indien u vragen heeft over bovenstaande dan zijn wij bereikbaar op werkdagen van 07:00 t/m
18:00 op 0174-246968.

