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Ethias biedt alle Blue-bikers gratis assistance-verzekering 
 
Wie af en toe in de buurt van een NMBS-station komt, heeft ze wellicht al zien staan: de 
felblauwe stadsfietsen die je 24/7 kan ontlenen voor slechts enkele euro’s. Een goed 
alternatief voor de auto, vindt Ethias, omdat dit Blue-bike-project het reizen per trein en 
aansluitend per fiets promoot. 
 
In juni 2014 sloot Ethias een 3-jarig partnership af met de Blue-bike-organisatie. Naar 
aanleiding van de eerste verjaardag van dat partnership biedt Ethias vanaf nu alle Blue-
bike gebruikers een gratis assistance-verzekering aan. Eén element ontbrak namelijk 
nog om in alle gemoedsrust te kunnen fietsen: pechverhelping voor fiets én fietser! Ook dat 
is nu dus geregeld. 
 
Vanaf 4 juni zal Ethias bij een ongeval of een mechanisch defect met een Blue-bike fiets: 

a. de fietser en zijn kind(eren) kosteloos terugbrengen naar hun vertrekpunt. 
Ethias neemt ook de eventuele kosten van de ziekenwagen voor haar 
rekening (tot aan de woonplaats). 

b. de fiets herstellen en terugbrengen naar het vertrekpunt. 
 
De fiets op voor één euro... 
 
Ethias biedt ook haar verzekerden een jaarabonnement aan, inclusief 2 trajecten, voor een 
symbolische euro (i.p.v. 16 euro). 
 
Meer info: www.blue-bike.be/nl/bijstand 
 
Ethias verbaast niet echt met dit initiatief. De verzekeraar zet al sinds 2003 (via een 
meerjarenplan) in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dat plan is ook groene 
mobiliteit opgenomen. Zo konden onder meer dankzij regionale subsidies (Vlaanderen en 
Wallonië) 41 Ethias-medewerkers een jaar lang hun woon-werkverplaatsingen met een 
elektrische fiets afleggen. Ethias hoopt met deze sensibiliseringscampagne de gebruikers 
van het openbaar vervoer ook te motiveren voor het gebruik van de fiets. 
 
De Blue-bike service wordt vooral gebruikt voor zakelijke verplaatsingen, city-trips, 
familiebezoekjes en een dagje shoppen. Blue-bike telt momenteel 11 000 leden en 10 000 
ritten per maand.  
 
Blue-bike is een initiatief van de NMBS, FIETSenWERK, De Lijn en TEC, en met de steun 
van Ethias. 

 

 

 

 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. 
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 
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