Uitprobeeraanbod

E-bike

"Meer medewerkers zijn bereid de e-bike te
pakken als ze de mogelijkheid krijgen om het
eerst uit te proberen."

Werkgeverspool
E -b i k es u i t p r ob e r en b i j
u op de zaak?
E-bike pool aanbod
Een pool van e-bikes* worden voor 3
maanden bij uw bedrijf,
bedrijventerrein of bij uw medewerkers
thuis geplaatst. De e-bikes worden op
locatie bezorgd en zijn verzekerd. Aan
dit aanbod zijn geen kosten verbonden,
wel gaan we graag met u in gesprek.

Uitprobeeraanbod
e-bikes voor werkgevers
Wil je binnen je bedrijf aan de
slag met fietsstimulering?
Maak dan gebruik van dit
'gratis' aanbod voor
werkgevers (t.w.v. € 3.000).

Bent u geïnteresseerd in deze
aanpak? Voor meer informatie
kunt u terecht bij de
mobiliteitsmakelaar Anna
Schouten.

* Het is mogelijk om in de probeerpool
1 speedelec uit te proberen.

Aanmelden
U stuurt een email aan
anna.schouten@samenbereikbaar.nl.
Er wordt binnen enkele werkdagen
contact met u opgenomen voor
verdere afstemming. De e-bikes zijn
voorzien van een slot en fietstassen.

Uitvoering

Wij stellen een registratie- en
reserveringssysteem ter beschikking
en er is promotiemateriaal. Er is
tevens een helpdesk voor
medewerkers met vragen. Zo
kunnen de e-bikes efficiënt worden
uitgeprobeerd.

V oo r de l e n e - b i k e

Duurzaam
Met de e-bike heb je geen
CO2-uitstoot. Dit heeft
voordelen voor de invulling van
uw CO2-norm die start in 2022
(+100 medewerkers).

T i j d b e s p a r en d
De bereikbaarheid staat in de
regio onder druk. Met de e-bike
ben je vaak sneller op je
bestemming dan de auto.
Place Your Logo Here

Vitaliteit
Uit onderzoek blijkt dat we te
weinig bewegen en teveel
zitten. Met de e-bike heb je
gezondere medewerkers.

www.samenbereikbaar.nl

G o e d w er k ge ver s c h a p
De e-bike wordt steeds vaker
ingezet als secundaire
arbeidsvoorwaarde die erg
gewaardeerd wordt onder
medewerkers.

anna.schouten@samenbereikbaar.nl

+31 (0)6 54 3631 00

