
Duurzaam naar je  
werk met Bravofiets

Zo makkelijk kan het zijn
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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 bieden we bedrijven een 
duurzaam alternatief. En helpen we ze mooie stappen te maken 
naar een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid. 

Zo makkelijk kan het zijn

 Actief sinds 1 oktober 2020
 In totaal 300 Bravofietsen beschikbaar
 Verspreid over ‘s Hertogenbosch, Bergen op Zoom en Tilburg
 Iedere stad heeft minimaal 10 Bravofietshubs

Even wat info op een rij

Over Bravofiets 
Bravofiets is de gemakkelijke deelfiets voor het eerste en laatste stukje van je reis. Want waar de 
bus stopt, ga jij verder met Bravofiets. Bijvoorbeeld naar je werk of zakelijke afspraak. Met 
Bravofiets heb je de vrijheid om te gaan waar je wilt. En met meerdere Bravofietshubs verspreid 
over de stad, is er altijd een locatie in de buurt om je fiets op te halen of te retourneren. Wel zo 
ontspannen, makkelijk, gezond en snel.



Met een bedrijfsabonnement op Bravofiets stimuleer je medewerkers om vaker de bus en de fiets 
te pakken naar hun werk. Daarmee zet je een mooie stap naar een duurzaam en toekomstgericht 
mobiliteitsbeleid. Dat werkt heel eenvoudig. 

Als bedrijf neem je een bedrijfsabonnement af bij Hopperpoint. Met dit abonnement kunnen 
medewerkers maximaal 2 uur per rit gebruik maken van Bravofiets, zonder verdere kosten. Gebruik 
je de fiets langer dan 2 uur? Dan betaal je € 0,50 per 30 minuten. Het aantal fietsen dat gelijktijdig 
kan worden gebruikt, is afhankelijk van het aantal bedrijfsabonnementen dat is afgenomen. Dit 
aantal wordt bepaald in overleg met Hopperpoint.  

Verwacht je dat veel medewerkers gebruik gaan maken van Bravofiets? Dan heb je de mogelijkheid 
extra fietsen aan het deelfietssysteem toe te voegen. Per extra deelfiets betaal je maandelijks  
€ 49,- inclusief abonnementskosten (min. periode: 18 maanden). En het mooie: bij afname van  
5 extra fietsen kun jij je eigen Bravofietshub laten plaatsen. Voor de deur van je bedrijf of op een 
andere locatie naar keuze (eenmalige kosten: € 700,-).

Hoe het werkt

Gebruikmaken van Bravofiets

Het gemak van een bedrijfsabonnement (15,- p/m)

Registreren voor werknemers
2 
Registreer je  
met je zakelijke 
e-mailadres

3 
Je ontvangt een  
verificatiecode om je 
registratie af te ronden 

1 
Download  
de gratis  
Hopperpoint-app

1 
Stap uit bij een bushalte 
met een Bravofietshub, 
nabij je werk

3 
Parkeer je Bravofiets waar 
je wilt. Je betaalt een 
gereduceerd parkeertarief 
zodra je de fiets op slot zet

2 
Ontgrendel een Bravofiets  
door de QR-code te scannen 
met je app

4 
Uitgefietst? Lever je fiets 
weer in bij een Bravofietshub 
naar keuze

Voordelig proefabonnement 
Je maakt tijdelijk extra laagdrempelig en voordelig kennis met Bravofiets met ons aantrekkelijke 
proefabonnement. Hiermee maak je 3 maanden lang gebruik van Bravofiets voor slechts € 15,-. 
Wees er snel bij, want het aantal proefabonnementen is beperkt. Ga voor alle details naar  
bravo.info/bravofietszakelijk.



Geïnteresseerd in Bravofiets? Sluit dan vandaag 
nog je bedrijfsabonnement af bij Hopperpoint via: 
 

Hopperpoint
hopperpoint.nl/contact

Meer weten? Lees meer op  

bravo.info.nl/bravofietszakelijk

Ga ook voor 
duurzame mobiliteit
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