
   & “De Slimme Woning”

Onze missie is het voor werkgevers zorgeloos invoeren van elek-
trisch vervoer zowel voor zakelijk als voor woonwerkverkeer. 
Wij bieden via één loket een duurzame ‘A tot Z’ oplossing.
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        Bij de ‘Slimme Woning’ ziet u hoe dat er uit kan zien. Een oplaadpaal met een stevige fietsklem, een  elektrische fiets met 8 
versnellingen, verzekerd, inclusief een onderhoudsabonnement en pechservice. Een oplaadbeurt kost minder dan 5 eurocent en is 
goed voor circa 50 kilometer ondersteund fietsgemak.

     De voordelen voor een eBike berijder zijn duidelijk. Altijd wind mee en zonder zweet naar uw bestemming. Sneller ter plekke, 
zonder file en parkeerstress en altijd op tijd. Als u een halfuur of meer onderweg bent, beweegt u genoeg om te voldoen aan de 
minimale dagelijkse bewegingsnorm. Fitter betekent minder vaak ziek en sneller herstel bij ziekte. Werknemers en werkgevers 
winnen er beiden mee.

       Active eConcept richt zich met name op het Woon-Werkverkeer van werknemers die tussen 5 en 20 km van hun werk wonen en 
nu niet per fiets naar het werk gaan. Via een eForensplan, stellen we een pakket maatregelen op dat alles bevat.  
Voor de werknemer: Levering van een eBike, fietsaccessoires, pechservice, onderhoud, verzekering en financiering. Voor de werk-
gever naar wens: Overleg met de werknemers, levering van een registratie- en beloningsysteem, navigatiesysteem, duurzame 
kleed-, douche-, stalling- en oplaadfaciliteiten.

       Het Zakelijk Verkeer vergeten we natuurlijk ook niet. Met elektrische vervoermiddelen 
klanten bezoeken voor vergaderingen, leveringen, serviceverlening enz. Het eKlantplan, 
bevat een pakket maatregelen, waaronder levering van een elektrische vloot aan de 
werkgever inclusief registratiesysteem, pechservice, onderhoud, verzekering, 
financiering, duurzame kleed-, douche-, stalling- en oplaadfaciliteiten.

       Onze klanten zijn bedrijven die hun kosten willen drukken, bijvoorbeeld in 
combinatie met een duurzame bedrijfsvoering, verkleining van hun ecologische 
‘voetafdruk’, bevordering van hun werknemersgezondheid en verbetering van 
hun maatschappelijk verantwoord ondernemersimago.

       Hoe gaan wij te werk: Na een vrijblijvend gesprek verzorgen we voor de werkgever een offerte, met daarin opgenomen:
• Mobiliteits Scan met aanbevelingen; gratis indien het bedrijf gebruik maakt van een MKB-voucher.
• Advies voor invoering op basis van uitkomsten van de scan en gesprek met werkgever en evt. werknemersvertegenwoordiging.
   Pas na ‘groen’ licht door de opdrachtgever volgt invoering.
• Een invoeringsplan op maat bevat contacturen met personeel en afstemming met afdelingen die gaan over mobiliteitsafspraken
   (HRM, facility management, enz.) plus de coördinatie van levering van producten en services, bijbehorende contracten en over-
   eenkomsten. Active eConcept neemt u dat uit handen.

       Onze partners zijn gerenommeerde leveranciers, bij de ‘Slimme Woning’ NSA Urban Products uit Hengelo. Zij maken de 
Bikeeper fietsklemmen met oplaadpaal. Stevig, solide en zeer geschikt voor eBikes. De eBike is een Ibee3 van Bikkel Bikes uit 
Nederweert. De krachtige kleine elektromotor in het voorwiel wordt aangedreven met een Li-ion batterij goed voor tenminste 50 
km actieradius.

ACTIVE eCONCEPT BV  -  Schaapsloopven 41 -  5646 HV Eindhoven -  Nederland -  e-mail: info@active-econcept.eu
Henk Kok  -  Directeur  -  Mobiel: +31 6 44 908 861
Vo o r  m e e r  u i t l e g  o m t r e n t  o n z e  c o n c e p t e n  s t a a n  w e  u  g r a a g  t e  w o o r d  i n  e e n  v r i j b l i j v e n d  g e s p r e k .
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