
Reken definitief af 
met doorrijders!
De kans is groot dat ook uw tankstation te maken heeft met doorrijders; brandstofdieven die tanken en 

doorrijden zonder te betalen. Naast deze enorme inkomstenderving zorgen doorrijders voor veel  

frustratie en woede. Met het video management systeem TankWatch geeft u doorrijders geen kans.
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Hoe werkt TankWatch? 
Het videosysteem is gebruiksvriendelijk. Er wordt gebruik ge-
maakt van een apart videoscherm maar is ook te bekijken op een 
smartphone en/of tablet. De medewerker krijgt een audiovisueel 
signaal bij een geregistreerd voertuig en/of doorrijder. Het kente-
ken, videobeelden en RDW-gegevens worden per pomp weerge-
geven. Met TankWatch bent u snel op de hoogte van valse

kentekenplaten, een geregistreerde gestolen auto, maar ook het 
tanken van verkeerde brandstof. 

Live View
TankWatch is ook te koppelen met Live View zodat een (centrale)
meldkamer mee kan kijken met uw camerabewakingssysteem. 
Live View maakt het mogelijk dat de politie rechtstreeks met de

 

 

Met de stijgende benzineprijzen lijkt het aantal doorrijders incidenten nog sterker te groeien dan 
de afgelopen jaren. Iedere tankstationhouder kent het probleem met doorrijders. Een kostenpost 
van bijna 10 miljoen euro enkel aan onbetaalde rekeningen voor de tankstations in Nederland. 
Met TankWatch rekent u af met dit probleem. 

TankWatch is de afgelopen tijd al bij verschillende tankstations met succes ingezet. Met behulp 
van camera’s herkent TankWatch kentekens. Deze kentekens worden direct gecontroleerd bin-
nen een landelijke database van actuele doorrijders. Daarnaast heeft TankWatch een koppeling 
met het RDW. Met behulp van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de landelijke 
database van actuele doorrijders wordt er supersnel gekeken of de nummerplaat bij het voertuig 
hoort dat aan de pomp verschijnt of dat het voertuig wordt herkend als doorrijder. Is dat het 
geval, dan is de kans groot op een benzinedief die zonder te betalen wil doorrijden. U kunt zelf 
kiezen of de pomp wel of niet wordt vrijgegeven en/of dat u direct de politie waarschuwt. 

Geef doorrijders geen 
kans!

Het kenteken van iedere bezoeker wordt geregistreerd.
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particuliere alarmcentrale mee kan kijken met camerabeelden 
tijdens een incident, zoals een inbraak of overval. Doordat politie 
en andere hulpdiensten zicht krijgen op de situatie, kunnen zij 
gerichter actie ondernemen. Dit vergroot de pakkans van de 
daders aanzienlijk.

Een intelligent videosysteem 
scant automatisch de 
kentekens van voertuigen 

Op  het scherm ontvangt de medewerker alle informatie. Ook kan een  particuliere alarmcentrale meekijken.
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TankWatch: Méér dan alleen  
controle
TankWatch biedt naast de kentekencontrole vele extra’s op  
het gebied van marketing, administratie en planning. Zo kunt  
u vaststellen wanneer klanten komen, datum laatste bezoek, 
vaste en/of nieuwe klanten en merkregistratie auto. Hier kunt  
u vervolgens uw marketing acties op ontwikkelen om uw omzet 
te verhogen. Denk ook aan de mogelijkheden om kenteken- 
registratie te koppelen aan uw wasstraat waardoor het mogelijk 
is om relevante klantinformatie op te slaan en te verwerken, 
zoals; 
•	 Hoeveel klanten waren er vandaag?
•	 Hoe vaak komt iemand terug? 
•	 Wanneer piekt het aantal bezoeken?
 •	 Hoeveel personeel en op welke tijden moet ik deze inplannen. 
 
Daarnaast kunnen loyalty programma’s via een kassakoppe-
ling worden opgezet (denk aan een gratis wasbeurt voor vaste 
bezoekers).

De voordelen
•	 Snelle	check	bij	RDW	voor	controle	voertuig	merk/type	 
 herkenning
•	 Doorrijregistratie	(zwarte	lijst)
•	 Koppeling	met	bestaande	pomp-kassa	systeem	
•	 Koppeling	met	wasstraat
•	 Integratie	met	bestaande	(analoge)	camera’s
•	 Eenvoudig	ophalen	beelden	database	
•	 Live	View	meldkamer
•	 Marketing	tool:	extra	informatie	om	het	klantgedrag	te	 
 beïnvloeden
•	 Compatible	met	een	gratis	App	voor	uw	smartphone	en/of	 
 tablet (remote beheer)

TankWatch waarborgt de veiligheid en privacy van cliënten 
en bespaart op de inzet van personeel!


