
Slim schakelen: Korting op een fiets
Aanvraagformulier actie (e-)fiets Slim Reizen Stedendriehoek

Op de fiets naar het werk gaan is nu wel heel aantrekkelijk. Met de actie Samen 
Schakelen stimuleren we automobilisten om vaker de fiets naar het werk te 
nemen. Als u een fiets koopt en deze minstens de helft van de tijd gebruikt om 
naar het werk te gaan, krijgt u flinke korting. Slim Reizen Stedendriehoek 
betaalt een deel van de aanschafprijs terug. Voorwaarde is wel dat de werkgever 
het initiatief ondersteunt en uitdraagt naar haar medewerkers. Vul dit aanvraag-
formulier in om aan de kortingsactie mee te doen en stuur het op met een kopie 
van de aankoopnota van de fiets.

Werkgever (in te vullen door werkgever)

Naam organisatie

Contactpersoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Proces voor de aanvraag en afhandeling van korting op een (e-)fiets

4 Slim Reizen Stedendriehoek 
zorgt voor de betaling aan de 
deelnemende medewerker.

5 Slim Reizen Stedendriehoek 
houdt evaluatieonderzoek

1 Werkgever meldt zich aan en spreekt intenties 
op fietsgebied uit (zie werkgeversverklaring).

2 Werkgever krijgt aanmeldformulier (e-)fiets -actie 
om te verspreiden onder automobilisten voor wie 
(e-)fietsen in meer dan 50% van de woon-werkritten 
een optie is (evt. incl. promotiemateriaal).

3 Werknemer:
a. koopt (e-)fiets 
b. vult formulier in
c.  laat dit invullen en  

ondertekenen door 
 werkgever
d. stuurt formulier op met  

kopie factuur (e-)fiets



Werknemer

Hierbij vraag ik een bijdrage aan, omdat ik een (e-)fiets aanschafte. Ik verklaar dat ik:
•	 deze fiets in tenminste 50% van het aantal woon-werkritten ga gebruiken
•	 zal meewerken aan een evaluatieonderzoek
•	 akkoord zal gaan met de woon-werkfietsafstand die Slim Reizen Stedendriehoek bepaalt

1.  Hoe reisde u voorheen (voor aanschaf (e-) fiets) meestal naar uw werk? 
❍		auto ❍		(e-)fiets ❍		OV ❍		carpool ❍		anders, namelijk

2.  Hoe vaak per week bent u van plan uw nieuwe (e-)fiets te gebruiken om naar het werk te gaan?
 x per week

3.  Wat hebt u nodig van uw werkgever om het fietsen naar het werk nog makkelijker en aantrekkelijker te maken? 

Gegevens werknemer

Naam en voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

IBAN - Rekeningnummer

Handtekening        Datum               -                -   2014

Werkgever

verklaart hierbij akkoord te zijn met bijgaande aanvraag van werknemer

Handtekening        Datum               -                -   2014

Stuur dit formulier met een kopie van de factuur van de (e-)fiets naar:
Fietsactie Slim Reizen Stedendriehoek
Mariaplaats 4b
3511 LH Utrecht


