De grootste duurzame
mobiliteitswedstrijd van Nederland

1 t/m 30 april 2016

Doe nu mee met Low Car Diet 2016!
Geld besparen terwijl u minder CO2 uitstoot en
daarbij ook gezonder wordt? Door mee te doen aan
het Low Car Diet van 1 t/m 30 april kan iedere
werknemer binnen uw bedrijf hieraan bijdragen.
Met highspeed e-bikes, elektrische auto’s en meer
openbaar vervoer gaan deelnemers de strijd aan
zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken. Het
Low Car Diet-team maakt het reisgedrag vervolgens
voor u inzichtelijk, waardoor een beweging naar
duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf meteen kan
worden doorgezet.

Deelnemers behaalden vorig jaar:
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Meedoen AAN HET low car diet 2016

Een beweging naar duurzame mobiliteit creëren WWW.LOWCARDIET.NL

Meld je als bedrijf aan én daag je collega’s uit!
Ga de strijd aan om in 30 dagen het duurzaamst reizende bedrijf te worden. Deelname kost
€1500,- en gemiddeld bespaard elke deelnemer €70,- tijdens het Low Car Diet. Aanmelden
van uw bedrijf kan tot 1 maart 2016.

Houd online je reisdagboek bij en boek direct resultaat

Het Low Car Diet geeft bedrijven inzicht in hun mobiliteitsbeleid en het reisgedrag van
werknemers. Door in te vullen hoe je elke dag reist kan worden bepaald hoeveel kosten
en CO2 je bespaart. Op de website zijn diverse aanbieders te vinden en ervaringen van
eerdere deelnemers te lezen.

Maak van duurzame mobiliteit dagelijkse praktijk

Low Car Diet is geen losstaande actie maar een middel om de beweging naar duurzame
mobiliteit in te zetten. Met de ervaringen, feiten en cijfers die tijdens het Low Car Diet
zijn opgedaan willen we samen met het bedrijf aan de slag om daadwerkelijk te werken
een aan meer duurzame vorm van mobiliteit die goedkoper, schoner en gezonder is.

Meld je aan!
Voor 1 maart 2016

een initiatief van
SAMEN SNELLER DUURZAAM

Meer informatie?
Ga naar www.lowcardiet.nl of stuur een mail naar lowcardiet@urgenda.nl.

