
pechbijstand voor woon-werkfietsers

partner in mobiliteitsplanning



Fietsende medewerkers in het woon-werkverkeer

Fiscaal interessant  - 120% aftrek voor alle investeringen: fietsen, accomodatie en benodigdheden.

Duurzaam  - kadert volledig in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Positief voor het imago  - milieuvriendelijk, gezond en sportief.



Naar een duurzaam mobiliteitsmanagement ...
De invoering van het mobiliteitsbudgetplan voor bedrijven is opgenomen in het regeerakkoord 2014-2019.

De fiets in uw
mobiliteitsplan betekent: 

een groter fiscaal voordeel 

een duurzamer beleid

een positiever imago

Een verantwoorde personeelsmobiliteit is een dringend agendapunt voor alle werkgevers.

Hierin investeren komt zeker de productiviteit, de werksfeer en het imago ten goede. 

De fiets is het optimale alternatief voor een duurzaam woon-werkverkeer.

Uit een enquête van Sd-worx onder 500 werkgevers blijkt dat:

90%   klaagt over moeilijke bereikbaarheid

  73%   is overtuigd dat een betere mobiliteit zorgt voor een betere woon-werkbalans

    58%   vindt dat dit zal bijdragen tot een positiever bedrijfsimago

    46%   vaststelt dat de files een vlotte bereikbaarheid verhinderen

     40%   zich amper bereikbaar weet met het openbaar vervoer
       20%   reeds valabele kandidaten gemist heeft wegens slechte bereikbaarheid van hun bedrijf

Zie www.sd-worx.be/nl/mobiliteit      

Woon-werkverkeer met de fiets is economisch en fiscaal voordeliger

0,22 €/km. bijkomend netto inkomen (fiscaal vrijgesteld) voor de werknemer.

Minder investering in wagenpark, autokosten en parkingaanleg.

Tot 50% subsidiëring via Het Pendelfonds.



... met

De 1ste pechbijstand voor fietsers en e-bikers 
in België.

Een efficiënt georganiseerde pechdienst voor 
probleemloos woon-werkverkeer per fiets.

Snel en veilig opgehaald en verder naar het werk 
of ‘s avonds weer naar huis gebracht. De fiets 
wordt voor herstelling bezorgd bij de geprefe-
reerde fietsenmaker. 

De pechbijstand van Bike Assist

In gans België en grensoverschrijdend naar de buurlanden.

Van vertrekpunt tot en met bestemming, van thuis tot op het werk.

Binnen 30 minuten opgehaald.         

24 / 7.

Bike Assist is de professionele partner voor pechbijstand aan bedrijfsfietsen en dienstfietsen.

Bike Assist wordt ondersteund door de grootste Europese bijstandsorganisatie en een landelijk netwerk van fiets-
herstellers.

Supported by

Zie Algemene voorwaarden op www.bikeassist.be



Corporate Bike Assist - overeenkomst
De polis-pechbijstand van Bike Assist

- De garantie voor een snelle en efficiënte pechbijstand aan alle woon-werkfietsers.

- Tarief naargelang het aantal te verzekeren fietsen en de gewenste dekking: b.v. enkel woon-
werk, enkel dienstopdracht of ook privégebruik.

- Voor bedrijfsfietsen, dienstfietsen of eigen fietsen:  alle types, e-bikes en e-scooters.

- Elk personeelslid ontvangt een pechpas voor onderweg en een folder met nuttige informatie.

- Per pechinterventie maakt Bike Assist een rapport over aan de werkgever.

Bike Assist is de verzekering voor een efficiënt woon-werkverkeer met de fiets:
minder laatkomers, minder verzuim en een geruststelling voor het personeel.



Samenwerking met Bike Assist
De pechbijstand van Bike Assist maakt uw mobiliteitsplan compleet.

Daarom Bike Assist 
-  Talrijke referenties, ervaring sinds 2011en professionele partners en medewerkers.
-  Een horizontale bedrijfsstructuur met daarin uw vaste contactpersoon.

Win-win met Bike Assist
- Voor de werkgever een vervollediging van het mobiliteitsplan.
- Voor Bike Assist een optimalisering van de pechdienst door de capaciteitsvergroting.

Engagement van Bike Assist
-  Stipte opvolging, regelmatig contact en feedback, overleg en bijsturing waar nodig.
-  Loyale partner met inspanningsverbintenis voor een optimale dienstverlening.

Bike-form 

BEROEPSFEDERATIE 

Federatie van de Agenten van Belfius Bank 

Fédération des Agents de Belfius Banque 

partner voor leasing
van bedrijfsfietsen

Partners en Referenties

  FIETSVERZEKERINGEN 



Ondersteuning voor uw mobiliteitsplan

www.pendelfonds.be

www.provant.be/mobiliteit/bedrijfsadvies

www.smartmove.be

www.detestkaravaan.be

www.vim.be/projecten.bike-form

www.mobiliteitsplan.be

www.sd-worx.be/mobiliteit

www.mvovlaanderen.be

 

www.cyclis.be

Bike-form 

�  subsidiëring tot 50%

�  praktisch bedrijfsadvies rond mobiliteit

�  projecten met personeelsmotivatie 
voor duurzaam woon-werkverkeer

�  idem, maar voor en door de provincie 
W-vlaanderen

�  ‘Bike-form’ platform voor vraag en 
aanbod rond fietsgebruik in bedrijven

�  toolbox om succesvol een mobili-
teitsplan op te zetten

�  toelichting en assistentie bij opstar-
ten van mobiliteitsplan

�  hoe maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam ondernemen

�  biedt samen met Bike Assist een 
fietsverzekering aan die past in uw 
mobiliteitsplan

�  biedt samen met Bike Assist een totaal 
leasingplan aan voor (bedrijfs)fietsen

  FIETSVERZEKERINGEN 

Contact
Toon van Overbeek

-managing partner-

+32 (0)489 64 22 26

toon@bikeassist.be



 
Sales Assist bvba - Pb 44 - 2400 Mol

BE 0834 968 080
info@bikeassist.be       +32 (0)489 64 22 26

Supported by

www.bikeassist.be


