Bike&Co, uw partner in bedrijfsfietsen
DE FIETS, EEN LOGISCHE KEUZE

ERVAREN KWALITEITSNETWERK

Steeds meer bedrijven zetten in op de fiets in
het zakelijke en woon-werkverkeer. Voor wie
niet al te ver van zijn werk woont of zakelijke
verplaatsingen in de buurt maakt, is de
(elektrische) fiets een flexibele en tijdbesparende oplossing. Onze wegen
worden immers voller en parkeerruimte
steeds schaarser. Overweegt u de
bedrijfsfiets als extra stimulans om uw
werknemers meer te laten fietsen? Dan
bent u bij Bike&Co aan het juiste adres!

De coöperatieve vennootschap vormt
samen met 15 ervaren fietsondernemingen
een kwaliteitsnetwerk, gespecialiseerd in
verkoop, verhuur, onderhoud en herstel
van bedrijfsfietsen. Heel wat bedrijven zoals
Fluvius, Farys, De Lijn en Familiehulp rekenen
al op Bike&Co voor de leasing en de zorg
van hun bedrijfsfietsen. Onze uitstekende
dienstverlening combineren we met een centraal
aanspreekpunt en eenvoud in administratie.

ONTDEK ONZE FIETSEN
DUURZAAM, COMFORTABEL EN VEILIG

LAAT UW BEDRIJF OPVALLEN

De fietsexperts van Bike&Co hebben met zorg
een fietsgamma samengesteld. Elk model en
onderdeel is gewikt en gewogen op zijn
duurzame en kwalitatieve eigenschappen.
Niet alleen comfort en veiligheid zijn van belang.
Ook de vormgeving van de (elektrische) fietsen
is stijlvol. Als standaardkleur kozen we voor een
modieuze matzwarte coating.

Ook voor accessoires zoals fietszakken, fietskledij fietshelmen en fluomateriaal zit u goed bij
Bike&Co. Wilt u uw bedrijf nog meer uitstraling
geven, dan kunnen we de fietsen en/of accessoires ook laten uitvoeren in uw huisstijlkleuren
met uw logo. Hebt u nog specifieke wensen? Laat
het ons weten. Wij bekijken met u de mogelijkheden.

Naast stadsfietsen en elektrische fietsen kan u
bij ons terecht voor vouwfietsen, cargofietsen en
speed pedelecs.

TOT UW DIENST!
UW FIETSVLOOT IN PRIMA CONDITIE

EEN GERUST GEMOED, OOK BIJ PECH

Of uw voorkeur er nu naar uitgaat om te kopen
of te huren, Bike&Co zorgt er steeds voor dat de
fietsen in optimale conditie blijven. De fietsen
worden regelmatig preventief onderhouden
en ook voor herstellingen kan u op ons
rekenen. Met het oog op een kwaliteitsvolle
dienstverlening bekijken we of het onderhoud
en de herstelling het best op uw locatie kan
gebeuren of in een van onze fietsateliers.

We bieden de mogelijkheid om de
dienstverlening nog verder uit te breiden. Zo kan
u bij ons ook terecht voor pechhulp, elke dag van
de week, de klok rond. Een extra fietsverzekering
zorgt ervoor dat ook bij diefstal, vandalisme
of een ongeval de kosten gedekt worden.
En het mooie is dat we deze uitgebreide
dienstverlening combineren met eenvoud
in administratie en facturatie.

DE BEDRIJFSFIETS, EEN WAAIER AAN VOORDELEN.
DE IDEALE FITNESS
Fietsen is een natuurlijke remedie tegen ziekte
en zwaarlijvigheid. Onderzoek geeft aan dat
werknemers die fietsen minder vaak ziek zijn.
Wie fietst laat bovendien de filestress achter
zich en begint de dag met een fris hoofd.

van alle aard weg als de fiets gebruikt wordt
in het woon-werkverkeer. Als BTW-plichtige
werkgever kan u investeringen in bedrijfsfietsen
en fietsinfrastructuur tot 120% fiscaal aftrekken.
Een bedrijfsfiets in combinatie met een
bedrijfswagen? Ook dat is geen probleem.

BETER BEREIKBAAR

DUURZAAM ONDERNEMEN

Niet alleen de verkeersdrukte, maar ook
schaarste aan (betaalbare) parkeerruimte maken
bedrijven moeilijker bereikbaar. De bedrijfsfiets
laat zich gemakkelijk stallen en neemt gemiddeld
slechts 10% van een autostaanplaats in.

Door het aandeel fietsers onder uw werknemers
te verhogen, verkleint uw bedrijf zijn ecologische
voetafdruk. Uw bedrijf krijgt terecht een
groener imago. Als u met Bike&Co in zee gaat,
dan ondersteunt u ook een sociaal waardevol
project. De assemblage, het onderhoud en
de herstellingen worden immers uitgevoerd
door sociale fietsondernemingen. Zij bezorgen
zinvol werk aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo helpt u mee aan het behoud en
de creatie van sociale tewerkstellingsplaatsen.

MINDER AAN DE POMP
De werknemer bespaart niet alleen op een
fitnessabonnement, maar ook nog eens op dure
brandstofkosten. Bovenal is de fiscus erg soepel
als het op bedrijfsfietsen aankomt.
Zo kunnen bedrijfsfietsen gecombineerd worden
met de fietsvergoeding en valt het voordeel
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