
VOORAANKONDIGING   Mede mogelijk gemaakt door: 

 

Doet uw organisatie mee? 

September is de landelijke ‘Fiets Naar Je Werk-maand | Love To Ride’! Doet uw organisatie 

mee met dé fietscompetitie van Nederland? Vraag een gratis promotiepakket aan en 

enthousiasmeer uw medewerkers om zoveel mogelijk ritten te registreren en leuke prijzen te 

winnen. Uw organisatie ligt in het gebied van de snelfietsroutes F15 Beneden Merwede of 

F15 IJsselmonde. Daarom gaan we met extra prijzen en verrassende promo-acties 

medewerkers stimuleren om de fiets te pakken! 

Meer medewerkers uit de auto op de fiets: dat is goed voor de bereikbaarheid van de regio, 

het milieu én de vitaliteit van uw medewerkers! In de ‘Fiets Naar Je Werk-maand | Love To 

Ride’ gaan we zoveel mogelijk mensen stimuleren op de fiets naar het werk te komen.  

Wat is Love To Ride? 

Love to Ride is een fietscompetitie waarbij werknemers een maand lang al hun fietsritten 

registreren via onze app. Hoe meer fietsritten iemand persoonlijk registreert, hoe groter 

zijn/haar winkans. Het kost niks en ze maken kans op leuke prijzen. 

Bedrijvencompetitie 
Werknemers kunnen ook samen met collega’s van hun eigen organisatie of afdeling de 
competitie aangaan. De deelnemende bedrijven worden onderverdeeld in verschillende 
categorieën. Het bedrijf dat het grootste percentage actieve deelnemers heeft, wint de 
bedrijvencompetitie. Deze organisatie krijgt een certificaat uitgereikt.  

De categorieën:  

• 500+ medewerkers 

• 200-499 medewerkers 

• 50-199 medewerkers 

• 20-49 medewerkers 

• 7-19 medewerkers 

• 3-6 medewerkers 
 

https://www.lovetoride.net/nederland/pages/info?locale=nl-NL&page=2_app
https://www.lovetoride.net/nederland/pages/prizes?locale=nl-NL


VOORAANKONDIGING   Mede mogelijk gemaakt door: 

De snelfietsroutes F15 Beneden Merwede en F15 IJsselmonde 

Er zijn in uw regio twee snelfietsroutes: de F15 Beneden Merwede is gereed en de F15 

IJsselmonde is deels gereed. De provincie Zuid-Holland wil graag zoveel mogelijk mensen 

laten kennismaken met deze snelfietsroutes, die forenzen een aantrekkelijk alternatief 

bieden voor relatief korte ritjes met de auto. Daarom profiteren bedrijven in de buurt van de 

routes van extra gratis voordelen tijdens de ‘Fiets Naar Je Werk-maand | Love To Ride’:  

• Een gratis actiepakket met digitale toolkit, inclusief energierepen om uit te delen 

binnen uw organisatie om de Fiets Naar Je Werk Maand aan te kondigen. U ontvangt 

dit pakket half augustus. 

• Werk je bij een bedrijf met meer dan 500 medewerkers? Dan kunnen we de ‘Fiets 

Naar Je Werk-maand | Love To Ride’ introduceren met een promotieteam. 

• Extra veel prijzen. 

• Neem het op tegen de buren: je strijdt tegen andere bedrijven langs de snelfietsroute 

en in Zuid-Holland. Het bedrijf met het grootste percentage actieve deelnemers wint 

de F15 bedrijvencompetitie. 

 

Zó doet u mee 

U kunt nu al het actiepakket of een promotieteam aanvragen bij de Fietsersbond, door een 

berichtje te sturen naar Sylvia Lit (s.lit@fietsersbond.nl). Vanaf 15 augustus kunnen uw 

medewerkers zich inschrijven voor de speciale F15 Beneden Merwede- of de F15 

IJsselmonde-competitie mét alle bijbehorende voordelen. U kunt nu al een kijkje nemen op 

de landelijke website www.lovetoride.net. Aanmeldingen van medewerkers van bedrijven 

binnen bovenstaande regio’s die via de landelijke site binnenkomen, worden automatisch 

gekoppeld aan de regio-competities. 
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