
 

 

Ga toch fetsen 
met je korting! 

De fets is al jaren een populair vervoermiddel in ons land. De fets is 
betrouwbaar, werkt ontspannend en is op korte afstanden vaak sneller dan de 
auto. Helemaal wanneer je op een e-bike of speed pedelec gaat. Deze fetsen 
zijn echte ‘eyecatchers’. Kijk eens rond in jouw buurt en je zult je verbazen. 
Maar ook de elektrische scooter is een mooi alternatief om grote afstanden op 
een andere manier dan de auto te overbruggen. 

Fietsen of reizen per elektrische scooter wordt nog aantrekkelijker met de 
Kortingsregeling Tweewielers. Maak je nu nog vaak gebruik van de auto? Dan kom 
je misschien wel in aanmerking voor een mooie korting van maximaal €300,- op de 
aanschaf van een fets of elektrische scooter. 

Kijk of je in aanmerking komt: 

Ik woon en/of werk in Schiedam. Of ik woon in Papendrecht. 
Ik rijd twee of meer dagen per week met de auto in de spits naar een vaste bestemming. 
De minimale afstand tussen mijn woon- en werklocatie is 5 kilometer. 
Ik ben bereid om minimaal twee dagen per week voor minimaal één jaar 
de route met de fiets of elektrische scooter af te leggen. 
Ik schaf de tweewieler voor de deelname aan. (fiets, e-bike, speed pedelec of elektrische scooter)   

Ik ben in het bezit van een smartphone (minimaal Android versie 4.4 of IOS 8.0) en geef 
voor 1 jaar mijn ritregistratie door aan De Verkeersonderneming.

     Je deelname aan de regeling eindigt automatisch na 1 jaar. 

Wat moet je doen 
- Ga naar www.verkeersonderneming.nl/kortingsregeling. 
- Lees alle voorwaarden en check of je in aanmerking komt. 
- Vul het aanmeldformulier in. 
- Schaf na goedkeuring een tweewieler aan. 
- Stuur de factuur op en ontvang de korting. 

De gemeente Schiedam en De Verkeersonderneming werken samen aan het stimuleren van het fetsbeleid met als doel 
Schiedammers te enthousiasmeren om te fetsen. Fietsen is duurzaam en draagt bij aan een betere bereikbaarheid. 

www.verkeersonderneming.nl/kortingsregeling



