PERSBERICHT

Test het aanbod groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen in Duffel, Lier,
Mechelen en Willebroek
Inwoners en werknemers van Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek kunnen sinds 20/02/2017 hun
gewenste model bestellen t.e.m. 31/05/2017 via www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes. Twijfel je nog
over het juiste model? Dan kan je tijdens de komende twee weekends t en volgend weekend het
aanbod van elektrische fietsen en bakfietsen ook zelf gaan testen.
Elke deelnemende stad of gemeente organiseert namelijk een testmoment, zodat iedereen de elektrische
fietsen en bakfietsen uit het aanbod van de samenaankoop zelf eens kan uitproberen.
Dit weekend kan je al terecht in Duffel en Lier:



Duffel: 18 maart van 9 – 12 uur in de Norbertijnerlei 40
Lier: 18 maart van 14 – 18 uur op het Paradeplein

Volgend weekend kan je het aanbod gaan testen in Willebroek en Mechelen:



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).

Aanbod
Het aanbod van de elektrische fietsen 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.

Het aanbod van de elektrische bakfietsen 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.

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.

Contactpersoon IGEMO:
Vivi Van der Auwera
Projectmanager
tel. 015 29 47 57
Vivi.vanderauwera@igemo.be
Contactpersoon gemeente Duffel:
Staf Aerts
Schepen van mobiliteit, openbare werken,
patrimonium, wijkwerking en communicatie
gsm. 0474 28 11 39
Staf.Aerts@duffel.be

Contactpersoon stad Lier:
Danny Dewelde
Consulent Bestuursondersteuning
tel. 03 8000 311
duurzaam@lier.be

Contactpersoon stad Mechelen:
Marina De Bie
Schepen van Klimaat en Energie
tel. 015 29 76 18
marina.debie@mechelen.be

Contactpersoon gemeente Willebroek
Maaike Bradt
Schepen van Milieu
gsm 0472 64 42 49
maaike.bradt@willebroek.be

