Cabman BCT-update
Regel het nu!
De systeemkaart en chauffeurskaart gaan verlopen. Hiervoor hebben wij een
nieuwe softwareversie gebouwd. Cabman brengt het 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.

Oktober 2019
De softwareupdate 2.3 voor de Cabman BCT

Tweede helft augustus

is beschikbaar! Deze biedt niet alleen nieuwe
features, het zorgt er ook voor dat jouw huidige
systeemkaart nog 36 maanden langer geldig

Er staat een cursus online in de Cabman

is. Ook is de BCT met deze softwareupdate 2.3

Academy waarin je alvast de softwareupdate

gereed voor de nieuwe chauffeurskaart, die je

2.3 kunt leren kennen.

voor 1-1-2020 van de Kiwa ontvangt.

Hoe update je
de BCT-software?

Oktober 2019 1 januari 2020

Heb je een Cabman
S&S-abonnement?

Ja

Je ontvangt in deze periode een nieuwe
Dan kun je de softwareupdate 2.3 downloaden via BCT-

chauffeurskaart van de Kiwa. Zorg ervoor dat

online en installeren met je eigen keuringskaart of vraag een

je de BCT-software hebt geüpdatet voordat je

Over-The-Air-update aan bij Service & Support van Cabman.

de nieuwe chauffeurskaart in gebruik neemt.

Kosten: € 10,- voor datatransfer via Over-The-Air.
De update zelf is gratis!

Nee

Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij je inbouwstation
om daar de BCT-software te updaten.Kosten: Adviesprijs
van €54,- voor de softwareupdate inclusief de
arbeidskosten van het inbouwstation.

1 januari 2020

Vindt jouw APK-keuring of taximeterkeuring voor
20-3-2020 plaats, combineer dan de softwareupdate

Neem voor deze datum je nieuwe chauffeurskaart

2.3 met deze afspraak bij het inbouwstation.

in gebruik. Let op: de kaart werkt pas nadat je de
BCT-software hebt geüpdatet. Werkt de nieuwe
(chauffeurs)kaart niet en heb je de BCT-software al
geüpdatet? Neem dan contact op met de Kiwa.

20 maart 2020

2023

Zorg dat je de softwareupdate

De overheid verschaft in de

2.3 voor deze datum op orde

periode tot 2023 nieuwe

hebt. Zonder update is jouw

systeemkaarten voor de BCT.

BCT na 20 maart 2020 niet meer

Hier ontvang je tegen die tijd

bruikbaar en moet je een nieuwe

bericht over. In 2023 verloopt

aanschaffen.

namelijk de geldigheid van alle
systeemkaarten.

2028
Het gebruik van de BCT is door de overheid
tot minimaal 2028 verplicht gesteld.

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

