
TOF DAT JE 
MEEDOET 
AAN DE WEEK 
ZONDER SPITS! 
Een mooi moment om ook eens rond te kijken naar andere manieren om 

jezelf te verplaatsen. We hebben een paar mooie kortingen voor je op een 

rij gezet:

Als je De Week Zonder Spits volgt

via Social Media maak je dankzij JUIZZ

kans op een geweldige

Stromer ST1 t.w.v. 3.995,-

 

PROBEER EENS EEN DEELAUTO VAN SHARE NOW
De app van SHARE NOW is je sleutel tot autodelen. Vind, reserveer en ontgrendel SHARE 

NOW auto’s in minder dan 2 seconden. Het is een nieuwe manier van autoverhuur – geen 

papierwerk, geen vaste verhuurlocaties, geen wachtrijen. Een membership is gratis! 

En je ontvangt nu met deze code van 27 februari t/m 27 maart €10,- rijtegoed! Probeer het 

nu uit.

PROBEER GRATIS EEN E-BIKE BIJ JUIZZ
Probeer een e-bike, speed pedelec of elektrische bakfiets bij JUIZZ. De e-bike is een 

fantastisch alternatief voor de auto binnen de stad. Ideaal voorstedelijke ritten. Reis snel 

van deur tot deur, geniet van de dagelijkse beweging en vrijheid en rijd altijd met de wind 

in je rug. Bij JUIZZ kun je een elektrische fiets ophalen voor een proefrit! Zo ervaar je zelf 

hoe makkelijk dat rijdt! Je kunt terecht in de showroom in Amsterdam, Breda, Den Haag, 

Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

PROBEER NU VOORDELIG CAR SHARING BIJ ENTERPRISE
Bij Enterprise heb je een auto alleen als je ‘m nodig hebt. Heb je ‘m niet nodig, dan hoef 

je je er geen zorgen om te maken. Je betaalt een vast bedrag per uur en kilometer, 

met benzine en verzekeringen allebei inbegrepen. Dat maakt car sharing ideaal voor 

klantbezoekjes, je vriendin naar Schiphol brengen of een middagje erop uit. Je kan al op 

pad vanaf €6 per uur en €0,30 per km, en tijdens de Week Zonder Spits ontdek je car 

sharing extra voordelig met wel 20% korting. Het enige wat je hoeft te doen is naar deze 

link te gaan, een boeking te maken en een screenshot van je boeking naar we-share@

enterprise-netherlands.com te sturen.

PROBEER ÉÉN MAAND GRATIS HELLO BIKE
Wil je kennismaken met de voordelen van de deelfiets? Via Hello Zuidas kun je een maand 

gratis gebruik maken van de Hello Bike, de gezonde en duurzame mobiliteitsoplossing 

voor de belangrijkste zakelijke districten van Nederland. Doe je mee? Mail Rosa van Dijk van 

Hello Zuidas.

PROBEER EENS EEN OV-FIETS
Wist je dat meer bewegen slimmer en gelukkiger maakt? Stap eens een halte eerder uit 

en pak een OV-fiets! Die kost slechts 3,85 per 24 uur. OV-fiets is de makkelijke huurfiets 

voor het laatste stukje van je reis. Als je met de trein aankomt op het station, huur je snel en 

eenvoudig een OV-fiets en fiets je verder naar je afspraak. Er zijn bijna 300 huurlocaties: op 

veel stations, bij bus- of metrohaltes en bij P+R terreinen. Met de OV-fiets heb je de vrijheid 

om te gaan waar je wilt, wanneer je vertrekt en hoe je fietst. Klik hier en stap ook over op 

de OV-fiets!

KORTINGEN

Deze toffe 
e-bike kun jij 

winnen!

facebook.com/DeWeekZonderSpits

twitter.com/WeekZonderSpits

instagram.com/deweekzonderspits

linkedin.com/company/de-week-zonder-spits
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