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Ethias Bike & More: product van het jaar 
ontwikkeld door zachte weggebruikers voor 
zachte weggebruikers! 

 

 
Op basis van een onderzoek door het onafhankelijke bureau Nielsen werd “Ethias Bike & More” verkozen tot 
"Product van het Jaar 2019" in de categorie "Verzekeringen". 

Deze trofee en het commerciële succes van ons product tonen eens te meer het innovatieve karakter van Ethias, 
in het bijzonder rond het mobiliteitsthema, dat centraal staat in de visie van Ethias. 

Ethias Bike & More werd ontwikkeld door personen die dagelijks gebruikmaken van toestellen voor zachte 
mobiliteit. Het positioneert zich als het beste verzekeringsproduct op de markt voor de nieuwe 
transportmiddelen die een steeds belangrijkere rol spelen in onze manieren van verplaatsen! 

Zachte mobiliteit bij Ethias: een kwestie van consequent zijn! 

Philippe LALLEMAND, CEO: “Ethias vereenvoudigt de verzekering door te zorgen voor gemoedsrust, zekerheid en 
ondernemingsvrijheid dankzij innovatieve diensten en producten. Haar product Ethias Bike & More past perfect 
in deze aanpak: het reikt een eenvoudige, complete en geruststellende oplossing aan voor de gebruikers van deze 
snel groeiende verplaatsingstoestellen. Via de acties die Ethias dagelijks onderneemt ter bevordering van zachte 
mobiliteit vervult zij ten volle haar rol als maatschappelijke verzekeraar en als referentiespeler op dit gebied.” 
 
En een kwestie van geloofwaardig zijn! 

Expertise, engagement & geloofwaardigheid: sleutelwoorden voor mobiliteit bij Ethias! 

In 2019 ontving Ethias - voor het derde jaar op rij - het “5-sterrenlabel” uit handen van de Waalse 
overheidsdienst - Mobiliteit in het kader van het project “Tous vélo actifs”. Ethias ontving 
bovendien de badge voor “Verankering van het fietsbeleid in de onderneming”.  

Ethias is ook partner van Blue-bike sinds 2014. Omdat multimodaal vervoer de toekomst is, biedt 
Blue-bike zijn blauwe fietsen te huur aan rond stations van de NMBS en dekt Ethias gratis alle 
gebruikers via een bijstandsverzekering bij pech. 

 

Meer info?  

 Verzekeringsproduct Ethias Bike & More, verkozen tot "Product van het Jaar 2019” 

 Analyse van het Belgische landschap van zachte mobiliteit 

 Prijsuitreiking 2019 
  

mailto:com@ethias.be
http://www.ethias.be/
http://www.veloactif.be/
https://www.blue-bike.be/nl
https://www.ethias.be/part/nl/verzekering-gemotoriseerde-voortbewegingstoestellen.html
https://www.ethias.be/corporate/nl/varia/Ethias_Bike_and_More.html#.XGrMgC17QUG
https://www.poybelgium.com/nl/media/ceremonie/ceremonie-2019/
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Mobiliteit: een kwestie van concreet handelen binnen de onderneming! 

Ethias heeft in 2011 een werkgroep "Mobiliteit" in het leven geroepen om de verschillende pistes voor 
oplossingen rond zachte mobiliteit te onderzoeken. 

Als gevolg van de uitgerolde initiatieven is het aantal fietsers in 7 jaar tijd vervijfvoudigd (209 fietsers). 
Bijna de helft van hen komt dagelijks met de fiets naar het werk (positief effect op gezondheid en 
absenteïsme). 

 Voorstellen voor groepsaankopen van fietsen, een bedrijfsleasing met PRO VELO of aanschaf 
van een bedrijfsfiets via het cafetariaplan 

 Actie "Samen de wereld rond" (4e editie): Ethias-collega’s hebben samen 84.076 "groene 
kilometers” afgelegd in 2018 (symbolisch komt dit neer op 16 ton aan uitgespaarde CO2-
emissies)  

 21 FET’s (fietsen met elektrische trapondersteuning) en 10 klassieke fietsen staan ter 
beschikking in de onderneming 

 Drie "groene" fietsenstallingen in onze zetels te Hasselt en te Luik met elektrisch 
oplaadpunt en reparatiepaal 

 Preventie: gratis onderhoud voor fietsen van personeelsleden in het voorjaar 

 Actie “Met de fiets naar het werk” tijdens de zomermaanden 

 Eén keer per maand: gezond ontbijtje voor fietsers 

 Beschikbaarheid van parkeerplaatsen buiten het hypercentrum 

 Beschikbaarheid van dienstvoertuigen voor fietsers die een beroepsverplaatsing moeten 
maken 

 Promotie van carpooling (parkeerplaats, beheerplatform en gegarandeerde thuisrit) 

 Gratis openbaar vervoer (derdebetalersregeling ten laste van de werkgever)  

 Rail Pass voor beroepsverplaatsingen 

Ethias Bike & More in cijfers 

 Diefstaldekking is de meest gekozen waarborg, gevolgd door pechverhelping en tot slot de 
bestuurdersverzekering en omnium. 

 Meer dan 50 % van de contracten worden afgesloten door personen in de leeftijdscategorie 
50-69 jaar. 

 56 % van de contracten zijn ondertekend in Vlaanderen, 29 % in Wallonië en 15 % in Brussel 

 Niet-autonome voortbewegingstoestellen:  

 Meer dekking voor pechverhelping 

 Betreffen 87 % van de afgesloten contracten (voornamelijk voor fietsen met 
elektrische trapondersteuning, gevolgd door klassieke fietsen) 

 Autonome voortbewegingstoestellen:  

 Meer dekking voor bestuurdersverzekering 

 Meer online afgesloten contracten dan voor niet-autonome 
voortbewegingstoestellen 

 

mailto:com@ethias.be
http://www.ethias.be/

