
 
 

PERSBERICHT 
In het kader van de week van de toegankelijkheid (2-7 oktober) 

 
 
NIEUWE APP MAAKT TANKEN VOOR MINDERVALIDEN GEMAKKELIJK 
 

Dankzij de gratis ‘fuelService’-app krijgen gehandicapte bestuurders voortaan eenvoudig hulp bij het 
tanken. Op dit moment zijn 250 tankstations in de app te vinden. Shell heeft zich als eerste 
Nederlandse energiebedrijf aan de app verbonden. “Wij verwachten echter dat andere 
benzinemerken gaan volgen. FuelService is namelijk erg simpel in gebruik, zowel voor de 
bestuurders als voor de stations”, zegt de Eindhovense Corinne Jeanmaire, de initiatiefnemer van 
fuelService in Nederland en zelf rolstoelgebruiker. 
 

Een app voor en door gehandicapte mensen  
fuelService is bedacht door bestuurders die niet meer met hun gehandicaptenparkeerkaart wilden 
zwaaien of claxonneren in de hoop hulp te krijgen bij het tanken.  
“Om te voorkomen dat je voor niets rijdt, kun je met de app vooraf checken welk station je kan 
helpen. Daarnaast kun je bij aankomst melden bij welke pomp je graag geholpen wilt worden.” 
FuelService ging eerder dit jaar van start in het Verenigd Koningrijk. Inmiddels zijn daar al 2000 
tankstations aangesloten (Shell, Sainsbury’s, BP, Texaco, Jet). 
 

Week van de toegankelijkheid 
In Nederland hebben 415 duizend* mensen een ernstige motorische beperking. Van 2 tot en met 7 
oktober wordt in Nederland aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van locaties en diensten. In dit 
verband zegt Otwin van Dijk, oud-Tweede-Kamerlid, momenteel burgemeester van Oude 

IJsselstreek en tevens voorzitter van Stichting Keurmerk voor Toegankelijkheid: “fuelService draagt 

op een slimme en praktische manier bij aan de oplossing van één van de grootste uitdagingen voor 
gehandicapte autobestuurders. We roepen andere oliemaatschappijen op zich bij dit initiatief aan te 
sluiten. Toegankelijkheid moet de norm worden, ook bij tankstations!”  
 

Een goede app met maar liefst twee goede doelen! 
De app is gratis voor gebruikers, maar ook nog eens non-profit: alle winst van fuelService gaat naar 
onderzoek om verlamming te genezen. Hiervoor werkt fuelService samen met de Nederlandse 
stichting endParalysis.org, die zich voor de genezing van dwarslaesie inzet. 
 

Aanvullende informatie: 

 

• Informatie op de website van fuelService 

• Download de app hier (IOS, Android, Windows) 
• Zie ook informatie op de website van Shell 

• Hoe werkt het? Zie onze korte video hier 
 

• Opgelet: de fuelService app is geen eigendom van Shell en wordt niet 
door Shell verstrekt. 

 
 
 
 
 
 
 
   *Bron: Sociaal en Cultureel planbureau  

Mediacontact: Corinne Jeanmaire – Tel 06 22788798 – corinne@fuelservice.org 

http://www.keurmerktoegankelijkheid.nl/
https://endparalysis.org/?lang=nl
https://fuelservice.org/nl/index.html
https://fuelservice.org/en/getapp
http://www.shell.nl/motorists/fuelservice.html
https://youtu.be/1lDr3VGYC6E
mailto:corinne@fuelservice.org


 

 



 



 

 


