
fietsbijstand 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 SdWorx 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%   stelt vast dat de files een vlotte bereikbaarheid verhinderen

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

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

Woon-werkverkeer met de fiets is economisch en fiscaal voordeliger

0,23 €/km. bijkomend netto inkomen (fiscaal vrijgesteld) voor de werknemer.

Minder investering in wagenpark, autokosten en parkingaanleg.

Tot 50% subsidiëring via Het Pendelfonds.



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.

... met

De 1ste pechbijstand voor fietsen, e-bikes en  
pedelecs 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. Kleine herstellingen wor-
den onmiddellijk ter plaatse gedaan.

Supported by

Zie Algemene voorwaarden op www.bikeassist.be

De pechbijstand van Bike Assist

In gans de BeNeLux en grensoverschrijdend naar Duitsland en Frankrijk.

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

Binnen 45 minuten opgehaald.         

24 / 7.

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



De Corporate Polis-Fietsbijstand
De polis-pechbijstand van Bike Assist

- Garantie voor een efficiënte fietsbijstand aan uw woon-werkfietsers, geldig bij pech onderweg in gans de Benelux en 
grensoverschrijdend naar Duitsland en Frankrijk

- Uw medewerker wordt verder naar het bedrijf of weer naar huis gebracht, de fiets wordt ter plaatse hersteld of naar 
de (eigen) fietsenmaker gevoerd

- Tarief naargelang het aantal fietsen en de gewenste dekking: enkel woon-werk, dienstopdrachten of all-in met ook 
privégebruik

- Voor bedrijfs-, dienstfietsen en eigen fietsen van personeel: alle types fietsen, e-bikes, pedelecs en e-scooters 

- Pechpas en de nodige info voor elke gebruiker van de fietsbijstand

- Rapportering van de interventies

- Zekerheid en geruststelling voor u en uw medewerkers

- Begeleiding bij de implementatie

- Een polis op maat met efficiënte feedback

- FULL SERVICE OPTIES: FIETSBIJSTAND / FIETSVERZEKERING / FIETSLEASING -



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.

BEROEPSFEDERATIE 

Federatie van de Agenten van Belfius Bank 

Fédération des Agents de Belfius Banque 

partner voor leasing
van bedrijfsfietsen

Partners en Referenties

  FIETSVERZEKERINGEN 



Algemene Voorwaarden 
Polis Corporate - Fietsbijstand
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Begunstigde:      
 Is de fysieke persoon die door zijn werkgever - die hiertoe een overeenkomst heeft afgesloten met Bike Assist/Sales Assist bvba - opgege-
ven is als genieter van de fietsbijstand voor zijn/haar eigen fiets of ter beschikking gestelde fiets van het bedrijf.  
 
Dekking:   
- Dekking geldt in gans de Benelux & grensoverschrijdend naar Duitsland en Frankrijk tot 50 km. gemeten vanuit het vertrekpunt (*) in 
 België, en vanaf 1 km. vanaf het thuisadres. Service 24/7.  
- Dekking geldt voor alle types fietsen, e-bikes, e-scooters en pedelecs in geval van technisch en elektrische fietspanne, vandalisme, 
 diefstal of ongeval waardoor de fietser met betreffende 2wieler niet meer zelfstandig kan verder rijden (met uitzondering v/d 
 uitsluitingen onder art. 5). 
- Dekking geldt voor 2 rijwielen - die echter niet gelijktijdig samen mogen gebruikt worden— per begunstigde en voor een onbeperkt  
 aantal interventies bij fietspech. E-bikes en e-scooters mogen max. 2 jaar oud zijn bij afsluiten van de polis. 

Modaliteiten van de fietsbijstand:   
-  Bij fietspech en na contact met de helpdesk van Bike Assist (zie onder art.4) komt de interventiewagen binnen de 45 min. (zie ook
 onder art.4) ter plaatse.  
   a)  Indien de panne zich voordoet binnen een straal van 50 km. vanaf het vertrekpunt en de fiets niet ter plaatse  rijklaar kan gemaakt  
     worden brengt Bike Assist de fietser naar zijn vertrekpunt en de fiets naar de gewenste, of vooraf bepaalde, fietshersteller. 
 b) Indien de panne zich voordoet b–uiten die straal van 50 km. vanuit het vertrekpunt en de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt  
  worden zal de fietser + fiets daar naar de dichtbijgelegen fietshersteller gevoerd worden. 
-  Eén medefietser wordt, indien gewenst, meegenomen.
 * Onder ’vertrekpunt’ wordt verstaan: Het thuisadres/werkadres/station of parkingplaats bij woon-werkverkeer/ 2de verblijfplaats/    
     vakantieadres/startplaats (hotel of parkeerplaats v/d wagen of station) van een fietsexcursie.
 
Voorwaarden verbonden aan de fietsbijstand:  
-  De begunstigde verklaart hierbij dat zijn/haar fiets(en)/e-bike(s) technisch en wettelijk in orde zijn en voldoende onderhouden zijn.  
-  De fietsbijstand wordt verleent in goed overleg, op plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor de interventiewagen, binnen een redelijke  
 termijn (45 min. is de betrachtingverbintenis) en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden zoals overmacht  
 (o.a. om leidingen, optochten/betogingen, wegblokkeringen of extreme weersomstandigheden) die niet bemoeilijken of verhinderen.  
-  Bike Assist  kan - behalve voor eigen tekortkomingen en fouten - niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-uitvoering, vertraging,   
   schade of letsel die een gevolg zijn van overmacht of fouten/tekortkomingen door derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze  
   derden.  
-  De begunstigde zal bij oproep naar het noodnummer 0800 20 755 (of 0032 2 773 61 33 vanuit het buitenland) vermelden: het polisnum 
 mer, naam van werkgever (op wiens naam de overeenkomst is opgemaakt) en postcode, coördinaten van de plaats van fietspech + plaats  
 naar waar hij/zij moet gebracht worden, indien dit binnen de 50 km-straal valt.   
-  De dekking loopt zolang de overeenkomst tussen Bike Assist/Sales Assist bvba en de betreffende werkgever van de begunstigde geldt. 
 
Uitgesloten van de fietsbijstand:  
-  Deelname aan georganiseerde wedstrijden/fietstochten met voorziene bijstand. Bijstand aan een fiets die reeds bij een fietshersteller of   
   nog op het thuisadres staat. Bij verlies van de slotsleutel igv diefstal. Bij diefstal indien geen aangifte gedaan is bij politie. Een vooraf 
 onvoldoende opgeladen accu van een e-bike. Een opzettelijk veroorzaakt defect. Panne ten gevolge van duidelijke nalatigheid in 
 onderhoud.  
   Panne die reeds van voor deze fietstocht bestond (dit ter beoordeling door de interventieman, de fietshersteller of Bike Assist). De prijs  
 van wisselstukken en alle kosten van de fietshersteller of eventuele andere ingeroepen hulp buiten die van Bike Assist.  
 (!) Bij misbruik van bovenstaande zal de volledige kost van de interventie + een administratieve boete van 50 € onvoorwaardelijk 
  aangerekend worden aan de begunstigde en/of zijn werkgever. 

Privacybeleid: Bike Assist respecteert de privacy van al haar klanten en de leden/werknemers van klanten overeenkomstig de Belgische 
wetgeving en de nieuwe Europese verordening nr.2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens, de GDPR. De volledige tekst van de privacypolicy van Bike Assist is te downloaden op 
www.bikeassist.be. Iedereen heeft het recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat 
een schriftelijke aanvraag of mail met kopie van de identiteitskaart te richten aan Bike Assist  Diamantstraat 8/475  2200 Herentals.

 
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de bijstandsovereenkomst tussen Bike Assist /Sales Assist bvba en de partijen 

aangeduid onder art. 1 hierboven. Zij verklaren er kennis van te hebben genomen en goedgekeurd te hebben.  
Geldig vanaf 8.10.2018 ter vervanging van alle vorige versies van deze algemene voorwaarden. 
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Ondersteuning voor uw mobiliteitsplan

www.pendelfonds.be

www.provant.be/mobiliteit/bedrijfsadvies

www.detestkaravaan.be

www.mobiliteitsplan.be

www.sd-worx.be/mobiliteit

www.mvovlaanderen.be

 

www.cyclis.be

�  subsidiëring tot 50%

�  praktisch bedrijfsadvies rond mobiliteit

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

�  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

Diamantstraat 8/475 - Frame 21
B-2200 Herentals
BE 0834 968 080

Tel. +32 (0)14-75 24 35      Fax +32 (0)489 64 22 26
info@bikeassist.be
www.bikeassist.be

www.bikeassist.be

http://
http://www.bikeassist.be

