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Duurzame mobiliteit 
voor en in de zorg

www.zorgfi ets.nl

Veiligheid 
         Via de zorgfi etsknop direct in contact met de alarmcentrale

� Mobiliteit
         Minder tijd zoeken naar een parkeerplek. Meer tijd voor zorg

� Duurzaam
         Bespaar geld, tijd, CO2-uitstoot

Meer weten over de Zorgfi ets? 
Of wil je meteen een afspraak maken?



Zorgfi ets voor 
zorgverleners

Snel, comfortabel en duurzaam door de stad. Vooral 
in de stad ben je op de zorgfi ets vaak sneller dan 
met de auto. De fi le- en parkeerdruk wordt minder 
en zorgverleners besparen enorm veel tijd. Daar 
komt nog bij dat de zorgfi ets een stuk voordeliger 
en gezonder is. Het is de perfecte oplossing voor 

zorg aan huis, dienstreizen en woon-werkverkeer.

Betere zorgverlening 
en een betere wereld

Samen met onze klanten en partners hebben we 
één doel voor ogen: een positieve bijdrage leveren 
aan de wereld met slimme en duurzamere mobi-
liteitsoplossingen. Met de zorgfi ets gaat de CO2-uit-
staat omlaag en verbetert de luchtkwaliteit én dra-
gen we bij aan de gezondheid van je medewerkers 

en kwalitatieve zorg voor de cliënten.  

Totaaloplossing voor een Zorgfi ets deelsysteem

Speciaal voor de zorg hebben MobileTrack en de Zorgfi ets een uniek Zorgfi ets deelsysteem 
ontwikkeld. Een zeer compleet systeem waarmee je als zorgorganisatie veel tijd en geld kunt besparen. 
Het Zorgfi ets deelsysteem in het kort:  

Smartbike met 
slimme alarmknop

De E-bike wordt steeds slimmer. Zo is onze Zorgfi ets 
uitgerust met een zorgfi etsKnop. Met één druk 
op de knop krijgt de alarmcentrale een seintje. 
Ze komen dan direct in actie voor het bieden 

van pechhulp, medische hulp of bescherming.

� Totaalpakket: Zorgfi ets inclusief verzekering, onderhoud, reparatie en pechhulp

� Veiligheid: met een knop direct contact met de alarmcentrale

� Minder administratie: een slim systeem dat automatisch tijd en kilometers registreert

� Comfortabel: kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en comfortabele E-bikes

� Duurzaam: je bespaart niet alleen direct tijd en geld, maar ook CO2-uitstoot

� Smart: online reserveren 

� Mobiliteitsgarantie: bij pech onderweg is onze monteur binnen 60 minuten ter plaatse

� Helder: vast bedrag per maand, zonder verrassingen of verborgen kosten
www.zorgfi ets.nl

De voordelen van de Zorgfi ets

� Minder kosten
� Goedkoper dan het ov en helemaal goedkoper dan de auto. 

� Van brandstof tot parkeren: de kosten van je mobiliteit gaan drastisch omlaag.

� Meer tijd voor zorg
� Minder tijd in de fi le, minder tijd zoeken naar een parkeerplek. 

� Zo blijft er meer tijd over voor kwalitatieve zorg. 

� Meer vitaliteit, minder ziekteverzuim 
� Fietsen is een gezonde lichaamsbeweging voor zowel zorgverleners 

� als cliënten. Fietsen heeft bovendien ook een positief eff ect op je 

� geestelijke gezondheid.

� Effi  ciënt
� Eenvoudig digitaal systeem voor alle administratie.  

� Voor het registreren van kilometers, tijd en voor het reserveren van fi etsen.

� Meer veiligheid
� Met één druk op de zorgfi etsknop op het stuur heb je direct contact met

� de alarmcentrale. Voor pechhulp, medische hulp of bescherming. 

Meer informatie of een afspraak
met één van onze adviseurs?
Neem dan contact met ons op.


