
Samengevat
> Professionele e-bike pool, ingericht 
op woon-werkverkeer, met registratie- en 
reserveringssysteem.
> Kant-en-klaar pakket, je zorgt zelf alleen voor 
promotie en de uitgifte van sleutels.
> 50% korting, gefinancierd vanuit Gemeente 
Amsterdam
> Keuze uit één van de pakketten of maatwerk.

Een alternatief: De Gebiedspool
Is je organisatie te klein voor een eigen e-bike 
pool? Dan is er ook nog de gebiedspool. 
Deze e-bike pool wordt gezamenlijk door 
verschillende (kleinere) werkgevers opgezet. 
Zo deel je de kosten en het uitgiftepunt.

Hoe werkt dat?
• Je organisatie krijgt een aantal elektrische 

fietsen in huis: de e-bike pool
• De e-bikepool duurt 3 tot 6 maanden
• Elke medewerker kan de e-bike 1 of 2 weken 

uitproberen
• Je promoot de e-bike pool binnen 

de organisatie met de aangeleverde 
promotiematerialen (denk aan flyers 
en berichten voor intranet of interne 
nieuwsbrief)

• Daarnaast is iemand verantwoordelijk voor 
het overhandigen van de sleutel van de 
e-bike

• De Boom en het Meer verzorgt de rest: 
het reserveren, de verzekering, pechhulp, 
helpdesk etc.

• Met de aantrekkelijke aanschafregeling 
kunnen werknemers met korting een e-bike 
aanschaffen bij één van de deelnemende 
fietsenwinkels.

• Met de Toogether app sparen je 
medewerkers ook nog voor leuke kortingen 
bij (lokale) ondernemers met iedere 
gefietste kilometer.

Het effect: Na het uitproberen van de elektrische 
fiets blijft gemiddeld 22% fietsen naar het 
werk. Met aanschafregeling zelfs 35%.

E-bike 
Probeeractie

Wil je dat medewerkers vaker de fiets pakken 
naar kantoor? Haal dan een e-bike pool in 
huis en doe mee met e-bike probeeractie van 
Gemeente Amsterdam.



Maatwerk 
Naast een standaard pakket is ook maatwerk 
mogelijk, denk hierbij aan de volgende opties:
• Meer of minder elektrische fietsen 

gedurende een afwijkende periode
• Mogelijkheid om speed pedelecs of 

elektrische bakfietsen in te zetten (kleine 
meerprijs)

• Organiseren van kick-off, informatiemarkt of 
informatie sessie voor werknemers

• Opzetten van interne 
communicatiecampagne

• Koppeling met werkgever specifieke 
regelingen zoals de fietsregeling van jullie 
bedrijf

Vervolgaanbod
Willen medewerkers na de probeerweek een 
e-bike blijven gebruiken? Dan kunnen zij 
gebruikmaken van de aanschafregeling bij 
lokale fietsenwinkels of voor langere periode 
een e-bike huren. Door hierin als werkgever te 
faciliteren maak je het nog aantrekkelijker voor 
medewerkers om de fiets te pakken.

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw 
organisatie? Neem dan contact op met onze 
mobiliteitspartner Breikers.

Het kostenplaatje

3 x 3 4 x 6

3 verschillende e-bikes 4 verschillende 
e-bikes

3 maanden op eigen 
locatie

6 maanden op eigen 
locatie

All-in kosten €2410 
excl. btw

All-in kosten €5560 
excl. btw

50% korting gefinan-
cierd door Gemeente 

Amsterdam

50% korting gefinan-
cierd door Gemeente 

Amsterdam

Bijdrage werkgever 
€1205 excl. btw

Bijdrage werkgever 
€2780 excl. btw.

Je wordt volledig ontzorgd: wij leveren de fietsen 
en campagnematerialen, realtime inzicht in 
reserveringen en monitoring van de resultaten 
met enquête achteraf.
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