
Mobiliteitspartners

Jean-Philippe Beckers 0497 41 25 98
velotech@voot.be
www.voot.be

Pedagogisch de fietsmechaniek aanleren zodat 
fietsers zelfstandig hun fiets kunnen repareren 
en onderhouden. 

Suzanne Ryvers
 0494 92 22 08

suzanne@autodelen.net
www.autodelen.net/bedrijven/

We begeleiden bedrijven bij de verschillende 
opties om over te stappen op autodelen 
(kostenbesparend, tijdsefficiënt, flexibel en 
duurzamer).

Bruno Roques
0496 51 03 87

bruno@BikeYourPlanet.be
www.bikeyourplanet.be

Wij helpen u bij uw keuzes omtrent zachte 
mobiliteit: fietsen, bakfietsen, herstellingen of 
advies. 

Pierre de Schaetzen
0477 21 19 24

pierre@billy.bike
www.billy.bike/nl/

Elektrische deelfietsen in Brussel.

Bram Dousselaere

0486 32 89 88
bram.dousselaere@blue-mobility.be
www.blue-bike.be/nl/voordelen-
voor-bedrijven

Deelfietsen aan elk groot treinstation in België.

Yves Rigole
02 227 93 05

yri@cambio.be
www.cambio.be

Autodelen met standplaatsen. 

Natacha George
0472 64 41 32

natacha@commuty.net
www.commuty.net

Commuty is een softwareoplossing 
voor bedrijven. Het laat bedrijven toe, 
parkingmogelijkheden te beheren, de reservering 
van werkplekken na te gaan en de mobiliteit van
de medewerkers optimaal in één
tool te beheren. 

Wim Roels
0472 31 45 28

wim.roels@cyclevalley.be
www.cyclevalley.be

Happy Mobility Solutions!

Frederik 
Van Langenhove

0471 10 59 17
frederik.vanlangenhove@delijn.be
www.delijn.be/nl/

Aanbieden van de derde-betalersregeling in 
het kader van abonnementen die werknemers 
gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing.

Zaina Risaci
0471 46 22 70

zaina@ridedott.com
www.ridedott.com

Zelfbedieningssteps.

MOBILITY SALON



 Guillaume Servonnat
0495 21 90 20

guillaume@espaces-mobilites.com
www.espaces-mobilites.com

Mobiliteitsconsultant voor instellingen en  
bedrijven, al meer dan 25 jaar dienst.

Damiano Valenti
0486 63 22 98

d.valenti@felyx.nl
https://felyx.com/

E-scooter sharing

Antoine Laporte Weywa-
da antoine.laporteweywada@geovelo.fr

www.geovelo.fr/pro/

We ontwikkelen een app die 
veilige routes voor fietsers aanbiedt. 

Dimitri Harmel
0760 064 882

dimitri@getaround.com
https://be.getaround.com/c/business

Autodelen en autoverhuur van geconnecteerde 
wagens. 

Grégory Rottier
0477 36 26 91

gregory.rottier@carasap.be
https://nl.justhusk.be/

On demand transportdienst als alternatief voor 
taxi en bedrijfsshuttle.

Joana Haas
0486 80 10 84

joanna.haas@jcdecaux.com
www.villo.be

Zelfbedieningsfietsen.

Julien Jamar
0498 72 75 46

julien.jamar@kameobikes.com
www.kameobikes.com

Fietsverhuur, cafetariaplan en wagenparkbeheer 
van gedeelde fietsen.

James Dereere
0471 67 33 57

james.dereere@mymove.be
www.mymove.be

Wij maken het u gemakkelijk en mogelijk 
om de voertuigen te delen, om een (fiscaal 
aantrekkelijk) alternatief voor de auto te 
voorzien, zonder deze te demoniseren.

André Simonart
0475 822 668

andre@nextmobility.be
www.nextmobility.be

Next Mobility vergemakkelijkt de implementatie 
van mobiliteitsoplossingen, optimaliseert uw 
vloot en ondersteunt veranderingen. 

Bert Van Molle
0479 60 17 89

 bert.vanmolle@olympus-mobility.com
www.olympus-mobility.be/nl/

We verzekeren de uitvoering van je mobiliteits-
beleid. We bieden je een complete en 
betrouwbare mobiliteitsoplossing aan die het 
beheer van de mobiliteit in je bedrijf regelt, en de 
opvolging van mobiliteitsbudgetten volledig uit 
handen neemt.

Stijn Keppens 92 96 45 42
stijn.keppens@optimile.eu
https://www.optimile.eu/

Mobility-as-a-Service platform waarmee 
medewerkers toegang krijgen tot heel wat 
verschillende vervoersdiensten.

Florian Etienne
0484 54 84 77 

florian@poppy.be
www.poppy.be

Car Sharing service in Brussels and Antwerp.



Martin Stock 0472 52 57 38
m.stock@provelo.org
www.provelo.org

Wij bieden gepersonaliseerde diensten aan 
(opleiding, advies, audits, verhuur...) aan 
particuliere en openbare organisaties om hen te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun 
fietsbeleid. Op deze manier dragen de bedrijven 
bij aan een gezondere levenstijl en een hogere 
productiviteit van hun werknemers, ook de 
maatschappelijke impact van zo’n fietsbeleid valt 
niet te onderschatten. 

Maroussia Collette
0479 43 33 69 

maroussia@skipr.co
https://nl.skipr.co/

Je complete mobiliteitsoplossing (applicatie, 
betaalkaart en HR plateforme) voor een flexibele 
et duurzame mobiliteit

Maryse Bogaert
0490 52 62 68

maryse.bogaert@sncb.be
https://www.belgiantrain.be/nl

Mobiliteitsoplossing trein + TEC, MIVB of De lijn, 
al dan niet gecombineerd met parkeerruimte in 
treinstation. Abonnementen derde betaler. 
Beheer via ons portaal.

Thibaut Dols
0470 13 52 05

thibaut@stoomlink.com
https://stoomlink.com/

Wij bouwen digitale producten voor iedereen, 
om steden en bedrijven te helpen deel uit te 
maken van de verschuiving naar een groenere 
mobiliteit.

Mélis Baykar 
Ilyas Haj Chaib

02 515 50 68
b2b@stib-mivb.brussels
www.stib-mivb.be

Openbaarvervoermaatschappij in Brussel (metro, 
tram, bus).

Eric Plichon

071 23 42 27 / 0474 85 98 72
busness@letec.be
Eric.plichon@letec.be
www.letec.be/#/

Openbaarvervoermaatschappij in Wallonie.

Yasir Siddiqui
+33 783 447 828

Yasir.siddiqui@tier.app
www.tier.app/business/

Micromobiliteit.
Bijvoorbeeld elektrische steps.

Emmanuelle Brunetti
Delphine Eeckhout

0475 22 92 63 / 0495 80 58 49
emmanuelle.brunetti@traject.be
delphine@traject.be
www.traject.be

Advies en ondersteuning bij opzetten en 
implementatie van een mobiliteitsbeleid.

Jules Kerner
0475 75 13 62

jules@eurides.eu
www.getvaigo.com

Administratief en HR-beheer op mobiliteitsvlak 
van werknemers in grote Belgische bedrijven.

Jean-Ignace 
de Villenfagne

0478 36 14 14
info@360pixtour.be 
www.360pixtour.be 

Ontwikkelen van paden en verbeterde 
zichtbaarheid op de zoekmachines Google 
Search en Google Maps. 

Nicolas Talpe
0499 56 79 48

nicolas.talpe@be-mobile.com
https://4411.io/nl-be

Digitaal betalen (parkeren, openbaar vervoer 
en e-fuel) via de applicatie. Ook van toepassing 
voor professionele mobiliteitskosten gemaakt 
door de werknemer. Alles gebundeld in één 
afschrift.



Michaël Boucquillon  0472 95 52 53
michael.boucquillon@bepark.eu
https://corporate.bepark.eu

BePark beheert parkingmogelijkheden op een 
digitale manier.

Julie d’Oultremont
 0473 19 29 45

jdo@taxistop.be
www.carpool.be
www.mobicalendar.be

Een begeleiding bij de implementatie van 
een duurzaam mobiliteitsbeleid via Carpool, 
ons carpoolplatform, en MobiCalendar, onze 
multimodale kalender.

Adrien Cassiers
 0474 94.44.95

adrien.cassiers@edenred.com
https://mobility.edenred.be/ 

Een ‘all-in-one’ oplossing voor de integratie en 
het beheer van het mobiliteitsbudget binnen de 
bedrijven. 

Christophe Somerhausen

0488 00 19 33
christophe.somerhausen@
thenewdrive.be
www.thenewdrive.be 

Begeleiding van de bedrijven mbt 
bereikbaarheid, e-mobility, vergroening 
wagenpark en vernieuwende 
mobiliteitsconcepten.

Dagmara Wrzesinska
02 244 15 56

Dagmara.Wrzesinska@vias.be
www.vias.be

Ondersteunt bedrijven richting een duurzaam 
mobiliteitsbeleid (analyse van de noden en 
keuze van de beste oplossingen, houdt rekening 
met technische aspecten, menselijke behoeften, 
fiscale maatregelen, verkeersveiligheid...).

.... en nog een paar Mobiliteitspartners


