Van welke artikelen en/of diensten kan ik gebruikmaken met
mijn fietsbudget?
•

Nieuwe fietsen (normale fiets, fiets voor volwassenen, kinderfiets,
vouwfiets, elektrische fiets, bakfiets, longtailfiets) of
tweedehandsfietsen (enkel verkocht door een professional).

•

De nodige aanpassingen of aangepaste fiets voor personen met een
beperking: driewieler, tandem, handbike, rolstoelfiets met
afneembare stoel ...

•

De volgende veiligheidsaccessoires voor fietsen:

•

•

voorlicht

•

achterlicht

•

fietsbel

•

reflector

•

beugelslot

•

achterwielslot

•

plooibaar slot specifiek voor vouwfietsen

•

kettingslot

•

antilekbanden

•

fietsenstalling, fietshaak ... (om de fiets gemakkelijk thuis te
stallen)

Het volgende uitrustingsmateriaal:
•

helm

•

cape

•

overtrekschoenen

•

regenbroek

•

•

•

fluo-reflecterend hesje/vest

•

fluo-reflecterende broekklem

•

fietspompen

•

handschoenen

Het volgende transportmateriaal:
•

kinderzitje

•

fietsaanhangwagen

•

trekstang voor kinderfiets

•

bagagedrager

•

boodschappenmand

•

fiets-/zadeltassen

•

elk accessoire dat toelaat een bakfiets uit te rusten (bijkomend
bankje om een 3e kind in de bak te vervoeren, kussen voor de
bankjes, hoes ...)

Onderhoud van de fiets of technische opleiding om fietsen te
herstellen.

GRATIS: Volg de opleiding over ‘Veilig fietsen in de stad’ om u weer in het
zadel te helpen.
Enkel de bovenvermelde artikelen en/of diensten, die zijn vermeld op een
of meer duidelijke detailfacturen, komen in aanmerking voor het fietsbudget
in het kader van de Brussel’Air-premie.
Gelieve contact op te nemen met Pro Velo (Brussel) voor vragen over
artikelen en diensten die in aanmerking komen voor het fietsbudget.

Welke artikelen komen niet in aanmerking voor het
fietsbudget?
•

kilometerteller

•

drinkbus

•

elk ander slot dan de toegestane fietssloten

•

gps

•

step, monowheel, skateboard, rolschaatsen, skeelers ...

Waar mag ik het fietsbudget gebruiken?
Enkel de artikelen die werden aangekocht en/of de diensten die werden
uitgevoerd in fietswinkels en sportwinkels die fietsen verkopen in België en
die op een of meerdere duidelijke detailfacturen zijn vermeld, zullen in
aanmerking komen voor het fietsbudget. Het fietsbudget kan niet worden
gebruikt voor een verkoop van particulier tot particulier.

