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� Van 28/04 tot 09/05

� 18 deelnemers (elektrische 

fietsen – plooifietsen –

abonnement Villo!)

� 28/04:

Fietsen worden ter beschikking 

gesteld – theoretische 

opleiding – praktische 

opleiding

� 09/05:

Teruggave fietsen – ontbijt 

voor fietsers

Bike Project 2017
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Foto’s
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Getuigenissen

� « Ik ben echt overtuigd dankzij dit project. De 

elektrische fiets  = winst van 6 à 8km/uur , dus  

fysisch comfort (je blijft fris, geen douche 

nodig). Ik zal dus zeker voort de fiets gebruiken 

en op korte termijn overschakelen op de 

elektrische fiets .»

� Thierry

« Ontdekking van de elektrische fiets (vraagt 

meer inspanning dan verwacht want geen 

scooter, meer ondersteuning vanaf 22km/u, 

gebruiksgemak, niet te verwaarlozen hulp om 

niet bezweet toe te komen…) »

Benoit

« Voor mij een schitterende ervaring !!! Niet altijd 

cool in de regen maar ben in veel betere vorm dan 

wanneer ik met  vervoer kom… En mijn zoon is er 

apetrots  op met de fiets naar school te gaan ☺ »

Julie

« Na enkele dagen neem je nieuwe gewoonten aan, vind je de 

alternatieve routes, en de kleine trucs om  je het leven 

gemakkelijker te maken …

Wat een plezier, dat gevoel van vrijheid en welk een vorm en 

vitaliteit wanneer ik op het werk toekom; en vanmorgen nog 

meer dankzij de zon … ;-) »

Chantal
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Aandachtspunt

� Op een regendag: 3 valpartijen 

in onze parking.

1 arbeidsongeschiktheid.

� inrichting van de parking 

tijdens de werken.
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� Doel:

- De impact van de fiets in de 

onderneming analyseren.

- Het potentieel van de fiets bij 

de medewerkers nagaan

- Eventuele aanpassingen aan    

het gebouw.

- Eerste stappen naar een    

zachte mobiliteit.

� Werking:

- Voorgesteld aan de 

deelnemers van het Bike 

Project.

- 10 fietsen gehuurd bij C-tec.

- 4 maanden huur.

- 8 elektrische, 1 elektrische 

plooifiets en 1 plooifiets.

Na het Bike Project: huur CT
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En in de toekomst? 

� Mogelijkheid om een fiets in 

zijn autoleasing op te nemen.

Eerste fietsleasing lopende 

(besteld in december, levering 

in april)

� Invoering van « fietsleasing » 

voor alle medewerkers. 

� wordt bestudeerd.

� Werken in het gebouw.

� Incentive: 0,23€/km �

BikeFriendly-weg.

� Aankoop van een vlootfiets.
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Inrichting van het 

gebouw

� Werken in heel het gebouw.

� Douches installeren.

� Stijging van het aantal stangen 

om de fiets aan vast te leggen.

� Aanleg van een intern fietspad 

in de parking.

� Stopcontacten bij de stangen 

om de e-bike op te laden.

� Denkoefening over een parking 

voor de « New way of travel »

� Fietsparking voor bezoekers
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De directie geeft 

het voorbeeld: 

verplaatsing naar 

de vergadering

per fiets!



Dank u!


