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LEASEAUTO

€7.000 tot 18.000

€200

€17.970,-

€555,-

€350

€420

€1.500

€2.000 tot 4.000

€250

€200

€105

FIETSEN

�

Fietsregeling

Fietsenstalling en douches

Administratiekosten Parkeerkosten

Administratiekosten

Kostendeclaraties

Parkeerplaats op kantoor

Benzinekosten

Finaciering, onderhoud,
verzekering,belasting

 Waarom verduurzamen van mobiliteit? 
  Het bespaart kosten, een fiets, het onderhoud en de parkeerplek zijn veel  

goedkoper dan autoparkeerplaatsen, lease-auto’s, openbaar vervoer

  Het zorgt voor een goede uitstraling naar het personeel en behoort bij goed  

werkgeverschap. In tijden van krappe arbeidsmarkt helpen goede en slimme  

regelingen in het verleiden van personeel

  Het draagt bij aan de beweging van medewerkers, dus past heel goed in het  

thema’s vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Fietsen zorgt voor  

een daling in ziekteverzuim

  Het helpt parkeerproblemen te verminderen en je hebt minder parkeerruimte nodig

  Het is goed voor het milieu, dus het valt onder de duurzaam verantwoord  

ondernemen, CO2 besparing

Veel organisaties hebben ambities om hun bedrijfsvoering 

te verduurzamen. Mobiliteit van medewerkers, werk-

gerelateerd en woon-werk gerelateerd, maakt daar een 

belangrijk deel van uit. Hoe zet je nu stappen in het 

verduurzamen van je mobiliteitsaanpak? 

Vanuit Tilburg Fietst ondersteunen we u graag  

in het realiseren van deze ambities. We bieden:  

 Een vrijblijvende kosteloze analyse 

  Mobiliteitsmogelijkheden om de ambities te gaan realiseren 

 Een pluspakket 

 

We ondersteunen u graag om een passend pakket  

samen te stellen en te starten met realisatie.

 De jaarlijkse reiskosten    

 per medewerker: 

 Menukaart duurzame mobiliteitsaanpak  



www.tilburgfietst.nl

 Vrijblijvend aanbod 
  Een analyse van mobiliteit: 

We bieden organisaties een scan aan waarmee we woon-werk 
en werkgerelateerde mobiliteit in kaart brengen. Op basis daar-
van krijgt u de mogelijkheden en kansen in beeld en kunnen 
vervolgacties bepaald worden. Dit is inclusief een reisadvies op 
maat per werknemer

  Ondersteuning in de communicatie rondom de kracht van 
fietsen/duurzame mobiliteit

  Meedoen aan het project Tilburg Fietst voor Tilburg: 
Met deze campagne kunnen inwoners en werknemers van 
organisaties in de regio Tilburg fietskilometers maken waarmee 
ze direct bijdragen aan een goed doel. Als organisatie bieden we 
u ook de mogelijkheid om een eigen challenge te organiseren. 
Mogelijk kunnen daar ook acties aan gekoppeld worden waarbij 
bijvoorbeeld korting verkregen kan worden bij lokale winkeliers. 
Dit alles via de Ring-Ring app

 Pluspakket 

  Een vitaliteitsweek met allerlei mogelijkheden 

rondom vitalere medewerkers, denk aan:

  Smootyfiets 

   Vitaliteitscheck met allerlei (ludieke) activiteiten 

omtrent het gebied van vitaliteit van medewerkers 

  Prijzen op maat en op basis van behoefte

  Mogelijkheid om maandelijks 

een fietsenmaker op locatie 

te krijgen voor een fiets APK

   Prijzen op maat en op basis 

van behoefte 

  Service om fietsgebruik  

te stimuleren:

  Handschoenen 

  Mutsen 

   Prijzen op maat en op  

basis van behoefte

  Er zijn tal van slimme samen-

werkingstools om flexibel 

werken mogelijk te maken.

    Prijzen op maat en op basis 

van behoefte

 Ambities realiseren 

Cargobike 
Full operational leaseprijs voor 

een exemplaar bij een looptijd 

van 36 maanden is €275,- /

maand (exclusief BTW) 

De lease is inclusief:

 Afschrijving 

 Service en onderhoud 

 Reparatie 

 Verzekering 
 

 Ga naar www.tilburgfietst.nl  
en neem contact met ons op  
om vandaag nog te starten 
met het realiseren van een 
duurzame mobiliteitsaanpak! 

E-bike 
 Gratis uitprobeeractie  

 Vanaf €61,95,- / maand per  

 exemplaar 

 Prijzen op basis van 

 Fietslease Holand 

 Prijzen dalen op basis van

 meer exemplaren 

  Mogelijkheid tot koop na 

afloop

Amber
 €10 eenmalig per gebruiker 

 €0,35ct / km 

 Maandag t/m vrijdag  

 €2,50 / uur 

 In het weekend €1,00/uur 

  Van maandag t/m vrijdag 

tussen 18.00 - 08.00 uur en 

op zaterdag en zondag  

tussen 22.00 - 08.00 uur 

betaal je alleen voor de 

gemaakte kilometers

 Prijzen op basis van Amber

Hopperfietsen
 Gebruikstarief: €1 per 

 30 minuten => Fiets is 

 daadwerkelijk in gebruik 

 (slot is open)

  Pauzetarief: €0,50 per  

30 minuten => Fiets is op 

slot gezet buiten een Hop-

perhub en blijft beschikbaar 

voor laatste gebruiker.

  Prijzen op basis van  

We-Mobile

OV
  In overleg met OV 

aanbieders kijken we graag 

wat we voor uw organisatie/

bedrijventerrein kunnen 

betekenen aan passende 

OV mogelijkheden. 

  Prijzen op maat en op  

basis van behoefte

Vouwfiets 
 Vanaf €34,95,- / maand  

 per exemplaar 

  Elektrische vanaf €59,95,- /

maand per exemplaar

 Prijzen op basis van 

 Fietslease Holland 

 Prijzen dalen op basis  

 van meer exemplaren 

  Mogelijkheid tot koop na 

afloop


