
Aanschafregeling  
e-bike voor werkgevers: 
De Brand, De Herven en 
Pettelaarpark 

Fietsen naar het werk heeft veel voordelen.  
Voor werkgever én werknemer! Regelmatig  
30 minuten fietsen maakt slimmer, gezonder en  
succesvoller. Het verhoogt de productiviteit,  
vermindert stress en zorgt voor minder ziekte- 
verzuim. Zulke gezonde en sportieve werknemers 
die bijdragen aan het milieu en minder filedruk: 
daar kunnen werkgevers trots op zijn!

AANSCHAF- 
REGELING  
E-BIKE

Aanschafregeling e-bike
De gemeente ’s-Hertogenbosch onderschrijft het 
belang van fietsen naar het werk. Samen met een aantal 
bedrijven op De Brand, De Herven en Pettelaarpark en 
onder begeleiding van het Brabant mobiliteitsnetwerk is 
een aanschafregeling ontwikkeld waarmee werknemers 
gunstig een e-bike kunnen aanschaffen.

Bedrijven die hun werknemers de overstap willen laten 
maken van de auto naar de fiets, kunnen zich aanmelden 
voor deze aanschafregeling. Alle werknemers die vaker  
de auto laten staan en meer willen fietsen in het 
woon-werkverkeer kunnen profiteren. 

Verdien aanschaf e-bike terug
De werknemer schaft een e-bike aan en krijgt de helft 
hiervan vergoed met een maximum van €1.000,-. Die 
vergoeding wordt voor 50% betaald door de werkgever 
en voor de andere 50% uit de aanschafstimulering. 
Voorwaarde is dat de werknemer tot 31 december 2017  
in de weken dat hij werkt minimaal 1 dag fietst. 

Hoe werkt het?
Deze aanschafregeling maakt gebruik van de  
B-Riders app om de ritten van de deelnemers  
te registreren. De werkgever meldt zich aan bij  
de B-Riders organisatie (onderdeel van Provincie 
Noord-Brabant) door een mail te sturen aan 
company@b-riders.nl. De B-Riders organisatie  
helpt de werkgever bij het opstellen van een  
intern bericht om zijn werknemers te informeren  
over de aanschafregeling. 

 

Voorwaarden voor deelname:

De werknemer maakt de overstap van de auto naar de fiets 
voor minimaal 1 dag per werkweek

Alle fietsritten op werkdagen tijdens de spitstijden  
(6.00-9.30 uur en 16.00-19.00 uur) komen in aanmerking

De werknemer heeft nog niet eerder meegedaan aan het 
B-Riders programma

 
Na registratie ontvangt de deelnemer een bevestiging en 
link voor het downloaden van de app op zijn smartphone. 
Naast ritregistratie begeleidt de B-Riders app de 
deelnemers in het volhouden van het nieuwe reisgedrag, 
door motiverende berichten, een virtuele fietsroute door 
Europa en het verdienen van punten waardoor kan worden 
gespaard voor leuke prijzen.

Vergoeding in 2 delen 
Nadat de werknemer zich heeft aangemeld, kan de 
werkgever de aanmelding accorderen (via een online 
dashboard) en de 50% van de aanschafpremie voor de 
e-bike toekennen. De andere helft van de vergoeding 
ontvangt de werknemer eind 2017 als hij minimaal  
1 dag per werkweek heeft gefietst.

Duurzame gedragsverandering
De deelnemers kunnen in 2018 door blijven fietsen met 
behulp van de B-Riders app en punten blijven verdienen 
met hun fietsritten. De motiverende werking van deze 
aanschafregeling moet uiteindelijk resulteren in nieuw 
reisgedrag dat zich verduurzaamd. Het blijven gebruiken 
van de B-Riders app helpt daarbij!

FIETSEN NAAR HET WERK


