PERSBERICHT

Steden en gemeenten trekken de kaart van e-mobiliteit
Aanbod groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen in Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek bekend
Met de groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen willen Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek
het fietsen in hun gemeentes extra stimuleren. Dit past ook in het engagement binnen het
Burgemeestersconvenant om 20 % CO2-reductie te realiseren tegen 2020. Het aanbod voor de
groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen in Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek staat nu
vast. Wie woont of werkt in één van de vier deelnemende gemeentes kan sinds 20/02/2017 zijn
gewenste model bestellen t.e.m. 31/05/2017 via www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes.
De elektrische fiets zit in de lift. Toch zijn er voor veel mensen ook nog een heel aantal drempels zoals de
kostprijs of de moeilijkheid om uit het ruime assortiment de juiste keuze te maken. Daarom organiseerden
Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek een groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen. Voor de
organisatie van de groepsaankoop deden de lokale besturen een beroep op IGEMO.
Het waren de inwoners zelf die via een stuurgroep alle beslissingen in handen hadden. Een groep van
enthousiaste burgers/fietsers verzamelden zich in een stuurgroep om samen het aanbod uit te kiezen.
Samen kon de stuurgroep gunstige voorwaarden bedingen bij de leveranciers, niet alleen wat betreft
kostprijs maar ook wat betreft onderhoud of herstelling bij een lokale handelaar.
Staf Aerts, schepen mobiliteit van gemeente Duffel is opgetogen over het succes: “Ons initiatief valt duidelijk
in de smaak. De interesse bij de voorinschrijvingen was al onverwacht groot en nu zijn de eerste elektrische
fietsen zelfs al besteld. Toch duidelijk een teken dat het geselecteerde aanbod in de smaak valt.”
Het aantal voorinschrijvingen is geëindigd op 2247 voorinschrijvingen, waarvan 1758 elektrische fietsen en
489 bakfietsen. Sinds 20 februari staat het aanbod vast en kunnen geïnteresseerden hun gewenste model
bestellen. De eerste bestellingen lopen dan ook vlot binnen.
Aanbod elektrische fiets
De e-fiets wordt steeds belangrijker voor verplaatsingen. Zowel voor recreatieve uitstapjes als dagelijks
woon-werkverkeer. Met elektrische ondersteuning wordt meer dan 15 kilometer naar het werk fietsen voor
veel mensen haalbaar. Ook voor ouderen betekent de elektrische ondersteuning het herwinnen van
fietsplezier.
De stuurgroep koos voor het Oxford Montana dames- en herenmodel. Geert Verniers van Oxford: “De
fietsen van het merk Oxford worden sinds 1925 hier in België gemaakt. De fietsen staan voor kwaliteit,
duurzaamheid en de garantie op service bij de lokale handelaar gedurende hun ganse levensduur. Gezien
de opmars van de elektrische fiets als alternatief voor de auto bij woon- werkverkeer, is dit een unieke
aanbieding.”
Het aanbod bestaat uit:


Oxford Montana damesmodel
Samenaankoopprijs: € 1974 incl. btw (catalogusprijs € 2499), incl. eerste onderhoudsbeurt en 1 jaar
lang gratis Oxford pechhulp



Oxford Montana herenmodel
Samenaankoopprijs: € 1974 incl. btw (catalogusprijs € 2499), incl. eerste onderhoudsbeurt en 1 jaar
lang gratis Oxford pechhulp.

Voor de elektrische fietsen (merk Oxford) kan je terecht bij volgende fietshandelaars:







ERBO Sport, E. Vanderveldestraat 4A, Willebroek
Van de Velde, Katelijnsesteenweg 53, Duffel
Velocity, Antwerpsestraat 105, Lier
Velolux, Liersesteenweg 230, Mechelen
Velolux service center, Brusselsesteenweg 98, Mechelen
Bike Planet (Robot), Keizersstraat 44-46, Mechelen

Aanbod elektrische bakfietsen
Een elektrische bakfiets is een perfect alternatief voor een (tweede) auto. Je bent, zeker in een stad, vaak
minstens net zo snel op de plek van de bestemming en bovendien kun je je bakfiets gewoon gratis parkeren.
Aan de schoolpoort fiets je wachtende auto’s vlot voorbij met een elektrische bakfiets en zelfs je
boodschappen vervoer je er gemakkelijk mee.
Voor de elektrische bakfietsen viel de keuze op Babboe. “10 jaar geleden is Babboe ontstaan door een
groep ouders, die een kwalitatief en betaalbaar alternatief wilden vinden voor de bestaande bakfietsen,
deelname aan de groepsaankoop was dus eigenlijk heel gewoon. Net als Babboe zijn voor deze
groepsaankoop een aantal ouders samengekomen die gezamenlijk op zoek waren naar het beste product
voor een betaalbare prijs”, aldus Pieter Schols van Babboe B.V.
Het aanbod bestaat uit volgende modellen:






Babboe bakfiets model Big-E
Samenaankoopprijs: € 1799 incl. btw (catalogusprijs € 2199, online prijs € 1899), incl. eerste
onderhoud en 10 % korting op een aantal accessoires.
Babboe bakfiets model City-E
Samenaankoopprijs: € 1899 incl. btw (catalogusprijs € 2299, online prijs € 1999), incl. eerste
onderhoud en 10 % korting op een aantal accessoires.
Babboe bakfiets model E-Curve
Samenaankoopprijs: € 2099 incl. btw (catalogusprijs € 2499, online kortingsprijs € 2199), incl. eerste
onderhoud en 10 % korting op een aantal accessoires.

De bakfietsen (merk Babboe) kunnen opgehaald worden bij onderstaande verdelers. Let wel, zij hebben
geen toonmodel in de winkels staan. Je kan de bakfietsen dus enkel tijdens de testmomenten uitproberen.






ERBO SPORT, Em. Vanderveldestraat 4A-6, Willebroek
Van de Velde Fietsen, Katelijnsesteenweg 53, Duffel
Velocity, Antwerpsestraat 105, Lier
Fietsen GS, Zemstbaan 161, Mechelen
Bike Planet, Keizerstraat 46-50, Mechelen

Voor de elektrische bakfiets van Babboe bedraagt de maximale leveringstermijn een 4-tal weken.

Testmomenten
Elke deelnemende stad of gemeente organiseert ook een testmoment, zodat iedereen de elektrische fietsen
en bakfietsen zelf eens kan uitproberen.





Duffel: 18 maart van 9 – 12 uur in de Norbertijnerlei 40
Lier: 18 maart van 14 – 18 uur op het Paradeplein
Willebroek: 25 maart van 10 – 12 uur op het August Van Landeghemplein
Mechelen: 26 maart van 10 – 17 uur op de binnenplaats van de Sint-Mettetuin (ter hoogte van de
Margriet op de Bruul)

Een fiets bestellen via de groepsaankoop?
Iedereen die in Duffel, Lier, Mechelen of Willebroek woont of werkt, kan een elektrische fiets of
bakfiets via de groepsaankoop bestellen. Ook wie zich niet vooraf inschreef, mag deelnemen.
Bestellen via deze groepsaankoop kan sinds 20 februari 2017 en tot en met 31 mei 2017.
Hoe ga je te werk? Je surft naar www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes. Daar vind je alle info
over de geselecteerde modellen en maak je jouw keuze. Na het invullen van het bestelformulier
wordt je bestelling doorgegeven aan de leverancier. Je krijgt daarna een e-mail van de leverancier
met de vraag om je bestelling te bevestigen en de fiets te betalen.
De fiets wordt vervolgens geleverd bij de lokale fietshandelaar van jouw keuze. Zodra die de fiets
ontvangt, krijg je een bericht dat je jouw (bak-)fiets bij de lokale fietshandelaar van jouw keuze kan
gaan ophalen.
De leveringstermijn vanaf definitieve bestelling bedraagt maximaal 6 à 8 weken voor Oxford, maar meestal
zal dit sneller kunnen. Voor Babboe bedraagt de maximale leveringstermijn een 4-tal weken.
De technische specificaties van alle modellen vind je terug op www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes.
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