
Gazelle helpt bedrijven bij hun  
mobiliteitsvraagstukken. Met een  
bedrijfsfietsplan, door fietsen te  
verzorgen voor de verhuur óf  
voor bedrijfsfietspoules. 

GAZELLE ZAKELIJK



Gazelle helpt bedrijven hun werknemers een 
gunstige fietsregeling aan te bieden, op basis van 
een collectiviteitskorting. Werkgevers kunnen daar 
zelf ook nog de WKR aan koppelen.

BEDRIJFSFIETSPLAN  
De fiets van de zaak  
kan nog steeds
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WAAROM KIEZEN VOOR EEN BEDRIJFSFIETSPLAN VAN GAZELLE?

•  Door een collectiviteitskorting te koppelen aan de WKR profiteren je werknemers van extra voordeel.
•  Laat zien dat je vitaliteit en MVO belangrijk vindt door fietsen te stimuleren en los tegelijkertijd je mobiliteits-
 vraagstukken op. 
• Werknemers bestellen hun fiets online op een branded webpagina in 10 gemakkelijke stappen en halen hun 
 nieuwe Gazelle op bij een dealer in de buurt. 



In de leisure branche verhuren onder meer hotels, campings en 
fietsverhuurders jaarlijks vele Gazelles aan enthousiaste recreanten. 
Daarmee garandeer je je klant immers optimaal fietsplezier en ben jij 
als verhuurder verzekerd van robuuste kwaliteit. 

2 VERHUURFIETSEN 
Optimaal fietsplezier voor  
enthousiaste recreanten

WAAROM KIEZEN VOOR VERHUURFIETSEN 
VAN GAZELLE?

• Kies uit diverse modellen in ons verhuurassortiment. 
• Al onze verhuurfietsen zijn onderhoudsarm dankzij 
 antilekbescherming en RVS spaken.
• Biedt je klant extra fietscomfort met onze comfortabele 
 zadels en de zonder gereedschap te verstellen zadelpen.
• Bepaal zelf of je een huurvloot wilt kopen of leasen.
• Kies voor totale ontzorging en besteed al het onderhoud 
 aan je verhuurvloot aan ons uit. 



Weten wat Gazelle voor jou kan betekenen? 
Neem gerust contact op! Bel Özgür Kiliç 
op 06 83 99 17 33 of neem contact op met 
zakelijk@gazelle.nl. 

www.gazelle.nl/zakelijk 

BEDRIJFSFIETSEN
Gemerkt de weg op

Het inzetten van fi etsen in je bedrijfsvoering maakt je 
fl exibel en is een duurzame oplossing. Zo biedt Gazelle 
bedrijven onder meer fi etsen voor een bedrijfsfi etspool 
of een fi ets van de zaak voorzien van jouw bedrijfsnaam 
en logo. De mogelijkheden zijn legio, we denken graag 
met je mee. 

WAAROM KIEZEN VOOR 
BEDRIJFSFIETSEN VAN GAZELLE?

• Denk mee over hoe jouw huisstijl terugkomt 
 in de fi ets. 
• Kies voor totale ontzorging en besteed al het 
 onderhoud aan je bedrijfsfi etsen aan ons uit. 
• Bepaal zelf of je bedrijfsfi etsen wilt kopen 
 of leasen.
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