
   

 

 

 

Vooraleer de Fietsapp te installeren hou je best rekening met onderstaande tips 

• Zorg voor een fietshouder GSM (de goedkoopste zijn meestal de beste – elastiekvorm) 

• Zorg ervoor bij de start dat de batterij van je smartphone 100 % is opgeladen 

• Fietsen jullie met meerdere personen, dan is het mogelijk om op elke smartphone de app te 

installeren en te activeren met dezelfde token. Echter raden we aan op dit op minimaal 1 

smartphone NIET te doen. Hou 1 smartphone als reserve voor mocht op het einde van het 

fietsarrangement andere batterijen bijna leeg of leeg zijn 

• Pas een aantal instellingen in je smartphone aan: 

o Stel de helderheid in op maximaal (dit bevorderd de leesbaarheid van het scherm bij 

zonnig weer) 

o Zet de “Time-out scherm” in op het maximum 

 

Hoe werkt de app van De-Fietskaart.be 

 

 

Om de app te installeren op jouw smartphone surf je 

naar app.de-fietskaart.be  

of klik je op de link in de mail die je ontvangen hebt met 

de token.  

 

Vul op de voorzien plaats de ontvangen token in. 

De token is hoofdlettergevoelig, hou hier rekening mee 

 

Wanneer je de token hebt ingevuld word je verwelkomt 

op het fietsarrangement dat je hebt geboekt. 

 

Tik je op vertrekken, dan krijg je het volgende te zien 



   

 

 

Nu krijg je een kaart te zien met de route, of een deel 

van de route  

 

        Door op + of – te tikken kun in- of uitzoomen op de 

kaart 

 

         Door op “overzicht” te tikken krijg je een overzicht 

van alle infopunten tijdens het fietsarrangement 

 

          Door op “meer info” te tikken krijg je het 

welkomstscherm te zien met het adres van de 

startplaats van het fietsarrangement 

 

         Wanneer je op het startpunt van het 

fietsarrangement bent, klaar om te vertrekken, dan tik 

je op “navigeer” 

 

De app zal je nu begeleiden naar het volgende Infopunt 

 

 

Het scherm is opgebouwd uit 3 delen: 

1. De zwarte balk bovenaan, hier staat de 

straatnaam waar je naartoe fietst + de vermelding 

hoever je nog moet fietsen vooraleer je links, 

rechts of rechtdoor moet fietsen 

2. In het midden krijg je de kaart te zien, het blauwe 

bolletje ben jij. (indien het blauwe bolletje niet 

mee beweegt, tik even op       ) 

3. De zwarte balk onderaan geeft je de naam van 

het volgende infopunt + de nog af te leggen 

afstand tot aan dit infopunt 

 



   

 

 

Indien je liever een andere manier van begeleiden hebt, 

dan is dit mogelijk. 

 

Wanneer je op het vorige scherm bij 3 (de zwarte balk 

onderaan) rechts op het pijlt dat naar boven gericht 

staat        tik, dan krijg je het scherm hier links afgebeeld 

 

 

 

Wanneer je aankomt bij een Infopunt komt wijzigt je 

scherm automatisch. De informatie van dit Infopunt 

wordt weergegeven.  

 

       Er staat een voorlees knop, echter niet op elke 

smartphone werkt deze. Het al dan niet werken heeft te 

maken met het besturingssysteem van je smartphone. 

De kans bestaat dus dat de voorleesknop niet werkt. 

 

       Wens je verder te fietsen, tik op “navigeer”  

De app zal je nu terug verder begeleiden naar de 

volgende stop 
 

 

 

 


