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Zerobikes Amsterdam werkt samen met

Zerobike, dé elektrische scooter,
ontziet het milieu
De onvermijdelijkheid
van een elektrisch alternatief
Elke dag gaan we met honderdduizenden tegelijk naar ons werk. Er zijn
mensen die de fiets nemen of met het
openbaar vervoer gaan, maar de meesten
van ons pakken de auto.
De gevolgen kennen we: stank,
herrie, fijnstof, uitstoot van CO2 en fossiele

diverse belangenorganisaties

Met Zerobikes voor
uw medewerkers draagt u bij
aan duurzaam vervoer
Als werkgever kunt u uw medewerkers
stimuleren om in plaats van met hun auto of
benzinescooter voortaan met een Zerobike
de weg op te gaan.

brandstoffen die steeds verder opraken.
En dan hebben we het niet eens
over de files op de doorgaande wegen en
parkeerproblemen in de steden. Het is tijd
hoog tijd voor een duurzaam alternatief.

Misschien zelfs met een
Zerobike van de zaak?
Verder kunt u medewerkers die
dagelijks voor u onderweg zijn en daarbij
niet al te grote afstanden afleggen, hun ronde
laten doen op Zerobikes; ze kunnen zelfs
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Op deze manier draagt u bij aan
verduurzaming van het (woon-werk)verkeer

worden uitgevoerd in uw huisstijl, als u
dat wilt.

en laat u zien dat Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen voor u geen
loze kreet is.
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De aanschaf van Zerobikes heeft grote voordelen voor
uw organisatie

sociaal verantwoord
ondernemerschap

Sociaal verantwoord
ondernemerschap
Door Zerobikes voor uw medewerkers
aan te schaffen - via aankoop of lease of door ervoor te zorgen dat ze er zelf
een kunnen kopen, geeft u oprecht
invulling aan maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap.
Zerobikes Amsterdam heeft
diverse voorstellen voor de aanschaf van
Zerobikes voor uw mensen. U kunt
bijvoorbeeld een lening verstrekken
aan uw werknemers en op die manier
de aankoop voor hen faciliteren.
Voordeel: directe besparing op
reiskostenvergoeding! Maak een afspraak
met Zerobikes Amsterdam en wij leggen
u haarfijn uit hoe dat werkt!
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U levert op die manier een
belangrijke bijdrage aan verduurzaming
van het (woon-werk)verkeer en daarmee
aan vermindering van de uitstoot van
CO2, lawaai en fijnstof.

Uitvoering in uw
eigen huisstijl
Bijzonder aan onze Zerobikes is ook
dat ze uitgevoerd kunnen worden in uw
eigen huisstijl, dus compleet met uw logo
en/of huisstijlkleuren. Zo kunnen de
Zerobikes waar uw werknemers op rondrijden,
in twee opzichten gunstig zijn voor uw
naamsbekendheid.

Ze werken niet alleen als ‘rijdende
ambassadeurs’ met een hoge marketingwaarde, u laat meteen zien dat u
maatschappelijk verantwoord ondernemen
ook écht serieus neemt!
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Met een Zerobike doet u (uw) mensen
een enorm plezier

eigen interne campagne

Een Zerobike
van de zaak!
We zeiden het al, er zijn diverse
aanschafconstructies mogelijk! U kunt

Interne
campagne

Zerobikes aankopen voor uw bedrijf en die
aan uw medewerkers ter beschikking

Om de animo onder uw medewerkers
te peilen en ze tegelijk kennis te laten maken

stellen.

met het comfort, het gemak en de lol van
Via Zerolease, onze lease-organisatie,

rijden op een Zerobike, verzorgen we

kunt u ook kiezen voor full operational lease.

voor u graag een op maat gesneden Interne

Dat kan desgewenst met inbegrip van een

campagne

Service Level Agreement.
U kunt er ook voor kiezen de
aankoop van Zerobikes te faciliteren, waarbij
uw mensen na een overeen te komen
termijn en onder voorwaarden die u met
hen afspreekt, uiteindelijk zelf eigenaar
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worden van een Zerobike.

Onze mensen zijn graag bereid
u daarover alle informatie te geven en u
te laten zien wat die interne campagne
zoal in kan houden. De inhoud van
deze interne campagne hangt af van
de aanschafvorm waarnaar uw
voorkeur uitgaat.

De onvermijdelijkheid van een

Ontwikkelen in techniek is vooruitzien
in duurzaamheid
Zerobikes is een
eigen merk elektrische
scooter
Dat exclusief en volledig onder regie

We zien het als een blijvende
uitdaging batterijen toe te passen met een

van Zerobike Nederland bv geproduceerd

maximaal vermogen en maximaal rendement;

wordt. De lijnen naar de productie zijn kort.

batterijen die bovendien zo licht en zo veilig

Er is dagelijks contact met de afdelingen

mogelijk zijn. En dat tegen een reële,

ontwerp, research en techniek. Omdat de

betaalbare prijs!

technische ontwikkelingen op het gebied van
elektrisch vervoer razendsnel gaan, is het
dus zaak daar ook snel op te anticiperen.
Een van onze voornaamste aandachtspunten is de verdere doorontwikkeling van
de Lithium batterijen die we in onze
Zerobikes gebruiken.
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elektrisch alternatief

Doordat de kwaliteitsontwikkeling

Zerobikes: schoon, stil,
duurzaam en toch
krachtig
Er gebeurt van alles op het gebied van

volledig in eigen beheer plaatsvindt, kunnen

elektrisch vervoer. Vooral de ontwikkeling van

we keiharde, glasheldere garanties afgeven

steeds weer krachtigere en duurzamere batte-

ten aanzien van duurzaamheid - in de ruimste

rijen gaat snel.

zin van het woord.
Het is onze missie om op een schone,

Op dit moment worden de meeste
Zerobike-types al geleverd met een set van

stille, veilige, stijlvolle wijze en tegen zeer

twee duurzame Lithium EasyPack batterijen,

lage kosten in mobiliteit te voorzien; iets

die eenvoudig uitneembaar zijn. Dat is

waar we elke dag met de grootst mogelijke

vooral handig als uw medewerkers op een

toewijding aan werken.

bovenverdieping wonen.
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zinvolle samenwerking

Diverse bedrijven kozen ons als partner en naar...
volle tevredenheid
En lege batterijen verwisselt u in één
handomdraai met een volle batterijset, dat
is echt zó gebeurd! U hoeft maar heel even
te stoppen.
In theorie kan de Zerobike dus zeven
dagen 24 uur per dag, met een short stop
voor het wisselen van de Easy Packs, non
stop rijden!

...zijn er meerdere substantiële
financiële voordelen aan het
rijden van een Zerobike, de elektrische
scooter verbonden!
Voor uw medewerkers omdat de
verbruikskosten bij normaal gebruik maar
een halve cent per kilometer
bedragen!

Voordelig in
meerdere opzichten

bepaalde gevallen extra aftrek verleent over

Behalve de al genoemde voordelen

de aanschaf in het kader van de VAMIL

En voor ú omdat de overheid in

schoon, stil, duurzaam, comfortabel,

(willekeurige aftrek voor milieu-investeringen)

goed voor verspreiding naamsbekendheid,

en de MIA (Milieu-investeringsaftrek).

uitneembare EasyPack batterijen...

Ook hierover kunnen onze mensen u alles
vertellen.
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