April 2009

Beste heer / mevrouw ,
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van Lock'n'Go. We houden u op deze wijze
regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen, acties en andere interessante
wetenswaardigheden van Lock'n'Go. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat u met het veilig
stallen van uw fiets zelfs kans maakt op een fijne beloning.

Lock'n'Go actie in Veldhoven, stal je fiets en maak kans
op €50,- !
Doe mee en win! Alle Lock’n’Go-leden maken kans op een cadeaubon
van € 50,--*.
Wat moet je ervoor doen?
>> Klik hier voor de voorwaarden

Wist u dat...
...de Lock'n'Go stallingen afdoende bescherming bieden tegen
fietsdiefstal? Het leek de politie wel een goed idee om eens te testen of
dat zo is. De Lock'n'Go stallingen zijn uitvoerig getest met medewerking
van Hr. T. Beliën van de Politie Brabant Zuid-Oost. Na afloop van de test
was de conclusie van Hr. Beliën:"hier durf ik mijn fiets met een gerust
hart in te zetten".

...de Fietsersbond betrokken is geweest bij de ontwikkeling van
Lock'n'Go? "Lock'n'Go is een welkome aanvulling op de huidige
bewaakte stallingen, omdat het voorziet in de behoefde van veel fietsers
om ook bij bibliotheken, sporthallen, bushaltes en winkelcentra veilig te
kunnen stallen. Daardoor zullen meer mensen de fiets nemen en het
uitbreiden van Lock'n'Go is dan ook belangrijk", aldus Peter Plantinga
van de Fietsersbond.

Tip 1.
Als u voor de klem staat is de rechter stalplaats altijd de hoge stalling en
de linker stalplaats altijd de lage stalling.
>>Klik hier voor de instructiefilm.

Tip 2.
Wanneer u uw pas bij de stalling aanbiedt, kunt u er het beste voor
zorgen dat u de pas recht boven de stalling houdt en in een langzame
beweging richting paslezer beweegt. Begin daarmee op zo'n 10cm
afstand tot u de paslezer op zo'n 2cm bent genaderd. Op deze manier
wordt de pas het beste gelezen.

