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Bravofiets is de makkelijke deelfiets voor het laatste stukje  
van je reis. Want waar de bus stopt, ga jij verder met Bravofiets. 
En dat is nu extra aantrekkelijk voor ondernemers in Tilburg, 
waar we gaan starten met een pilot. 

Zo makkelijk kan het zijn

In samenwerking met Hopperpoint en de Vitaal Vereniging gaat Arriva de bereikbaarheid van  
jouw eigen bedrijventerrein stevig vergroten met extra Bravofietshubs en Bravofietsen. Zo hebben 
medewerkers de vrijheid om te gaan waar ze willen, wanneer ze vertrekken en hoe ze fietsen.  
Wel zo ontspannen, makkelijk, gezond en snel. En het mooiste: je maakt tijdelijk laagdrempelig  
en extra voordelig gebruik van Bravofiets.
 

Wat levert Bravofiets jou op?  
Tijden zijn veranderd. Door de coronapandemie zijn we anders naar mobiliteit gaan kijken. Eén ding  
is zeker: ook na corona willen we woon-werkverkeer en zakelijke reizen met minder files en minder 
impact op het milieu. Met Bravofiets bied je alle medewerkers een duurzaam alternatief. En zet je 
mooie stappen naar een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid. 

Het gemak van een bedrijfsabonnement (€ 15,- per maand)
Hoe dat werkt? Simpel. Als bedrijf neem je een bedrijfsabonnement af bij Hopperpoint.  
Hiermee kunnen medewerkers van het bedrijf maximaal 2 uur gebruik maken van Bravofiets, 
zonder verdere kosten. Gebruik je de fiets langer dan 2 uur? Dan betaal je € 0,50 per 30 minuten. 

Na gebruik kun je de Bravofiets stallen in een Bravofietshub naar keuze. Hiermee wordt de rit 
beëindigd en komt de fiets weer beschikbaar voor anderen. Het aantal fietsen dat gelijktijdig  
kan worden gebruikt door het bedrijf is afhankelijk van het aantal bedrijfsabonnementen dat is 
afgenomen. Het aantal af te nemen bedrijfsabonnementen is maatwerk en wordt bepaald in 
overleg met Hopperpoint.

  Aanvullend of in plaats van het openbaar vervoer. Bedoeld voor  
het eerste en laatste stukje van je reis

  Meerdere Bravofietshubs op centrale plekken in de stad én op  
jouw bedrijventerrein

 Inleveren van de Bravofiets bij een Bravofietshub naar keuze
 Plannen en reserveren van Bravofiets met de gratis Hopperpoint-app
 Betaling verloopt maandelijks via de werkgever

Bravofiets in het kort



Om Bravofiets nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven en hun medewerkers, worden er 
binnenkort 5 extra lokale Bravofietshubs geopend op de bedrijventerreinen Kraaiven, Katsbogten 
en Vossenberg, als onderdeel van een pilot. De nieuwe hubs staan er in ieder geval voor een 
periode van 4 maanden. Bij voldoende interesse zetten we ze om in blijvende hubs. Dit willen  
we vieren en daarom bieden we je tijdelijk een proefabonnement aan voor slechts € 15,- voor  
3 aaneengesloten maanden! De actieperiode loopt van 26 april tot 25 juli en je kunt zelf de 
ingangsdatum van het bedrijfsabonnement hierin bepalen. 

Waar vind je onze extra hubs en Bravofietsen?
•  Bedrijventerrein Katsbogten, aan het kruispunt Mina Krusemanweg / Joke Smitweg
•  Bedrijventerrein Kraaiven, aan het kruispunt Lombartstraat / Posthoornstraat
•  Bedrijventerrein Kraaiven, aan het kruispunt Ledeboerstraat / Gebroeders Salastraat
•  Bedrijventerrein Kraaiven, aan het kruispunt Swaardvenstraat / Simon de Cockstraat
•  Bedrijventerrein Vossenberg / Vossenberg West II (n.t.b. bedrijfshub of openbare hub)

  Tijdelijk 120 proefabonnementen beschikbaar voor slechts € 15,-
 OP = OP
 Verloopt automatisch na 3 maanden
 Geen extra gebruikskosten
 Het abonnement is bedrijfsgebonden (dus niet persoonsgebonden)

Jouw voordeel op een rij

Stap nu tijdelijk laagdrempelig en extra voordelig in

Check alle hubs in Tilburg op de laatste pagina of in de Hopperpoint-app



Ben je geïnteresseerd in Bravofiets en het 
proefabonnement? Neem dan zo spoedig  
mogelijk contact op met: 
 

Hopperpoint
        info@hopperpoint.nl

Is deze digitale folder bij één van jouw collega’s 
beter op zijn plek? Dan stellen we het zeer op prijs 
als je hem doorstuurt.

Ga ook voor 
duurzame mobiliteit

bravo.info/bravofietszakelijk
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