
FIETSEN ZONDER LEEFTIJD  

Heerlijk toch, die wind in je haren als je fietst? Dat is écht iets om je hele leven lang van te genieten. 

Want fietsen staat garant voor leuke uitstappen, straffe verhalen en 

fijne herinneringen. Van je eerste vrijheidsgevoel op de fiets tot de vele 

tochten naar school. Van mooie tochten langs bijzondere plekken of  

gewoon het blokje om naar de winkel. Fietsen heeft altijd en overal een 

positief effect. 

Met Fietsen zonder Leeftijd geven we het plezier van een stukje fietsen 

aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn. Met de riksja geraken ze 

weer wat verder en wordt hun leefwereld net dat tikkeltje groter. 

Eenzaamheid verdwijnt even. Spontaan komen er verhalen en een 

gezellige babbel met de vrijwilliger die hen vervoert.  Mooie sociale 

contacten over generaties heen :  de riksja wordt zo een sociaal 

instrument dat mensen actief samenbrengt. 

Fietsen Zonder Leeftijd is een initiatief van Mobiel 21, in samenwerking met Fietsberaad. Mobiel 21 is 

licentiehouder voor België voor alle initiatieven gebaseerd op het Deense concept Cycling without 

Age uit Kopenhagen.  

De Riksja 
De fiets van Fietsen Zonder Leeftijd is geïnspireerd op de Indische ‘riksja’, waarbij je twee passagiers-

zitplaatsen vooraan hebt en is uitgerust met elektrische trapondersteuning en display, een kleine 

bagageruimte en een overkapping voor de passagiers met warm en weerbestendig dekentje.  

Mobiel 21 biedt twee pakketten aan voor aankoop van de riksja en bijhorende ondersteuning voor 

het uitwerken van een duurzaam draagvlak. In het startpakket krijg je de riksja thuis geleverd met de 

nodige tools om aan de slag te gaan, waaronder een training voor de bestuurders en 

communicatiemateriaal.  

Wil je net dat tikkeltje meer ondersteuning en een aanpak op maat? Dan kan je kiezen voor het luxe 

startpakket met de organisatie van een intrapfeest en extra communicatiemateriaal die we op maat 

ontwikkelen.  

Standaardpakket  
 Fiets door Mobiel 21 besteld en thuis geleverd. 

o Rode weerbestendige overkapping.  

o Warm weerbestendig deken.  

o Elektrische trapondersteuning met display. 

o Kleine bagageruimte onder de passagiersruimte. 

o Kleine bagageruimte achter de passagiersruimte, onder het stuur ter hoogte van de 

pedalen.  

o Oplaadbare batterij  met startsleutel en oplader. 

http://www.christianiabikes.com/en/product/taxi/


o Grote rode fietsbel. 

o Remmen. 

o Versnellingen . 

o Een beugelslot met sleutel om frame en wiel aan een vast punt te bevestigen. 

o Optioneel : afneembaar instapje (aan 400 euro, excl. BTW) 

 Opleidingsmoment van twee uur en half met luik voor Riksjef (lokale coördinator) en luik 

voor piloten (vrijwilligers). We bekijken hoe je vrijwilligers kan warm krijgen, mogelijke 

reservatieschema’s en aanpak administratie, het gebruik van de fiets, aangepaste 

verkeersregels en de verzekeringskwestie. 

 Uitnodiging trefdag voor vrijwilligers van Vlaamse initiatieven Fietsen Zonder Leeftijd.  

 Officieel document als zijnde lid van het Cycling Without Age netwerk wereldwijd.  

 Communicatiemateriaal waaronder: 

o Flyers en affiches voor werving vrijwilligers 

o Stickers Fietsen Zonder Leeftijd 

o Digitale logo’s 

o Visual voor sociale media 

 Bij vragen steeds beroep kunnen doen op Mobiel 21 als nationaal aanspreekpunt Fietsen 

Zonder Leeftijd.  

Prijs: 6000 euro  ( excl. BTW) 

Luxe startpakket 
 Je geniet  van het standaardpakket.  

 Organisatie van het aftrapevenement op maat. 

 Lokale hulp bij het vinden van vrijwilligers. 

 Hulp bij netwerkuitbreiding, of opstart van lokale partnerschappen.  

 Communicatiemateriaal op maat ontwikkeld, waaronder bijvoorbeeld: 

o T’shirts 

o Vlaggen 

o Banners 

Prijs: op maat in functie van de wensen, vanaf 7000 euro ( excl. BTW) 

Contact 
Aarzel niet ons te contacteren 

FZL team van Mobiel 21 , vragen naar Els of Eline 

fietsenzonderleeftijd@mobiel21.be of via 016 31 77 07 

mailto:fietsenzonderleeftijd@mobiel21.be

