
Stel je eens voor: een vervoersmiddel dat je snel en comfortabel naar je werk brengt, 
geheel duurzaam, waarin je droog zit als het regent, en je wel gezien wil worden. De 
nieuwe generatie velomobiles zijn dat, en méér. De velomobile is hét alternatief voor 
de auto op de middellange afstand.

Een velomobile is een modern en efficiënt vervoersmiddel dat voordelen van de auto combi-
neert met de toegankelijkheid, vrijheid en milieuvriendelijkheid van de fiets. Velomobiles zijn 
een van de meest energiezuinige voertuigen op de markt verkrijgbaar, tot bijna duizend maal 
efficiënter dan een gemiddelde auto, én ze zijn in allerlei maten, vormen, kleuren en typen te 
koop. 

Velomobiles

Er zijn zelfs typen met electrische ondersteu-
ning voor lange afstanden, bergen of gewoon 
voor het comfort. Maar zelfs zonder ondersteu-
ning zijn snelheden tussen de 30 en 60 km/h 
haalbaar. De velomobile is een droom van de 
toekomst realiteit geworden.

de slimste manier om vooruit te komen
1 - Flevobike Orca
www.flevobike.nl
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Velomobiles zijn een van de meest energie effi-
ciënte voertuigen die te koop zijn.  Daardoor zijn 
ze ook goedkoop in gebruik, én snel.

De Velomobile: licht, duurzaam, 
snel en toegankelijk vervoer.
We weten het allemaal: vervoer met de auto 
wordt steeds moeilijker. Files maken de da-
gelijkse route naar het werk steeds lastiger 
en frustrerend. Benzinekosten worden er niet 
lager op en de milieulast is niet te ontkennen. 
Ook de nieuwe wegen om al die drukte aan te 
kunnen maken het landschap niet mooier.

Op de fiets naar het werk is een alternatief, 
maar ook vaak een luxe voor als het mooi weer 
is en voor korte afstanden. Het openbaar vervoer 
is niet altijd een oplossing. Met de velomobile 
wordt dit allemaal anders. 

Voor wie minder dan 50 km reist naar het werk 
is een velomobile een comfortabel, gezond, 
betaalbaar en milieuvriendelijk alternatief. En 
wie zou niet in zo’n bolide willen zitten? Op eigen 
kracht snel vooruit, in stijl.
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Weersbestendig
Fietsen is fijn, maar niet als het 
sneeuwt, regent, hagelt, hard 
waait... oftewel bij veel voorko-
mend Nederlands weer. In een 
velomobile zit je droog en warm, 
en je spullen ook.

Makkelijk parkeren
Een velomobile mag overal staan 
waar een fiets mag staan, en 
overal rijden waar een fiets mag 
rijden. Dus parkeren is geen pro-
bleem meer.

Stijlvol
Retro, zakelijk strak en modern 
flitsend: velomobiles zijn er in 
allerlei vormen en maten, vaak 
geheel naar wens te stylen.

Val op met een boodschap
Laten zien dat uw bedrijf voor-
uitstrevend denkt over duurzaam 
transport? Een velomobile kan 
een mooie blikvanger zijn.

Duurzaam Vooruit
Velomobiles hebben nagenoeg 
geen CO2 voetafdruk, nul fijnstof-
emissies, zijn fluisterstil, hebben 
geen dikke snelwegen nodig en 
hebben geen ‘betonnen schaduw’. 

Gezond
Ontspannen vooruit, en toch 
gezond. De comfortabele lighou-
ding in een velomobile maakt het 
fietsen een dagelijks plezier.

Licht en Snel
Een velomobile haalt snelheden tussen 
die van de auto en de fiets in, afhanke-
lijk van het model en jezelf, tussen de 
30 en 60 km/h. 

Spullen mee en comfortabel
Ontspannen op weg in een goede 
positie, ruimte voor werk, rugtassen 
en natuurlijk een GPS en muziek bij de 
hand.

Elektrische ondersteuning
Met elektrische ondersteuning kan de 
velomobile geheel op eigen kracht voor-
uit, voor de berg op, of gewoon, voor het 
plezier. E-ondersteuning is een optie 
voor de meeste velomobiles.

Voordelen van de Velomobile
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Deze publicatie is verzorgd in overleg met het Platform Licht en Snel (www.lichtensnel.webklik.nl) door:

Except - Integrated Sustainability
w: www.except.nl
e: info@except.nl
t: +31 (0) 10 7370215

Stadhuisplein 15
3012 AR Rotterdam
the Netherlands

Geïnteresseerd geraakt in een velomobile? Hieronder de namen en websites van verschillende fabri-
kanten en distributeurs in de Benelux.

Aerorider
http://www.aerorider.com

Alleweder, WAW
http://www.alligt.nl/

Go One, Go One Evolution
http://www.go-one.de

Mango - Plus, Sport & Tour
http://www.sinnerbikes.com

Afbeeldingen: Type Fabrikant
Kaft 1, 1, 13, 15 Orca Flevobike
2, 10   Quest Velomobiel.nl
3   Go One 3 Go One / Beyss 
Kaft 2, 4, 7,11 WAW Fietser.be
5, 16   Mango Sport Sinner Bikes
14   Strada Velomobiel.nl
6   Sunrider Sunrider Cycles
8   Avatar Trisled
9   Aerorider Aerorider
12   Borealis Velomobiles.ca

Orca, Versatile
http://www.flevobike.nl

Sunrider
http://www.sunrider-cycles.com

WAW, Be-WAW, E-WAW
http://www.fietser.be

Quest, Strada
http://www.velomobiel.nl


