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Druk, druk, druk…

Tijdens de spits is het in onze regio behoorlijk druk. En met z’n allen 

staan we staan behoorlijk wat vast in de ochtend- en avondspits. En 

dan moeten we óók nog eens een parkeerplek hebben. En dat terwijl er 

zo’n mooi en gezond alternatief is: de fiets! 

Als werkgever hebben we daarom Spitsfietsen omarmd: met 

Spitsfietsen fiets je in de spits een beloning bij elkaar. Wie een 

kleine afstand aflegt, doet mee in een loterij. Wie grotere afstanden 

fietst, bouwt een mooi spaarsaldo op. Een app op de smartphone 

houdt de fietskilometers en het spaarsaldo bij. Maar ook: bespaarde 

brandstof en verbrande calorieën. Alle medewerkers kunnen meedoen. 

Automobilisten , maar ook die medewerkers die al jaren fietsen: 

iedereen kan meesparen. Jij dus ook!

 

Meer fietsers betekent minder verkeers- en parkeerdruk. Een vlotte 

doorstroming. Ook naar onze werklocatie. En, alle niet-gemaakte autoritten 

is er wéér een! Dus ook jouw rit telt mee. Daarnaast is fietsen natuurlijk heel 

gezond, zorgt het voor fittere mensen en profiteren we allemaal van een 

lager ziekteverzuim. Daarom ondersteunen wij Spitsfietsen van harte.  

Je saldo bouw je zo op:

Nergens wordt zo veel gefietst als in 

de regio Zwolle Kampen. En onze regio 

heeft misschien wel de beste fiets-

infrastructuur ter wereld. Beter Benutten 

Zwolle Kampen investeert nu fors in 

fietscomfortroutes. Die zijn ideaal voor de 

wat langere fietsafstanden. Spitsfietsen 

sluit hier dus mooi op aan.

    Woon-werkafstand              Beloning

    0 tot 5 km               € 1 lot per fietsdag

    5 tot 7,5 km              € 1 per fietsdag

    7,5 tot 10 km              € 2 per fietsdag

    > 10 km               € 3 per fietsdag

Soms zetten we een verdubbelaar 

in. Bijvoorbeeld als het slecht weer 

is, als het wat harder waait of als je 

een deelnemer hebt aangebracht. 

De beloning die je kan verdienen 

wordt die dag dan 2x zo hoog! 

Maandelijks kan het spaarsaldo 

verzilverd worden en ontvang je je 

bij elkaar gefietste beloning op je 

bankrekening. Er wordt ook elke 

maand een mooie prijs verloot 

onder de lotenbezitters. Deelnemers 

worden beloond voor minimaal 10 

en maximaal 100 fietsdagen. Je 

kunt tot 1 maart 2017 meedoen.

Download de app (iPhone en 

Android) van Spitsfietsen op je 

smartphone. 

In je e-mail ontvang je de 

link naar de Spitsfietsen-app, 

installeer de app. Vul de start 

enquête in.

Begin morgen met 

fietsen!

Je beloning wordt maandelijks 

naar je bankrekening 

overgemaakt.


