Lock'n'Go zakelijk, januari 2010

Beste Lock'n'Go geïnteresseerde,
Voor u de eerste nieuwsbrief van 2010. Een aantal keer per jaar gaan we u op deze manier
op de hoogte houden van de ontwikkelingen van Lock'n'Go. Mocht u hier geen interesse in
hebben dan kunt u zich uitschrijven via de link onderin de nieuwsbrief.

Succevolle beurs Verkeer en Mobiliteit 2009
Tijdens de beurs Verkeer & Mobiliteit 2009, welke op 10 december jl.
e
in Houten plaatsvond, is de 2 generatie Lock’n’Go onthuld. De hele
dag zijn bezoekers in de Lock’n’Go-stand ontvangen en te woord
e
gestaan. De 2 generatie Lock’n’Go is positief ontvangen. Met name
het fraaie nieuwe ontwerp is geprezen, waarbij compact laag/laag
stallen gecombineerd wordt met een eenvoudige toegang tot de
stalplaats.
De wens van de overheid om zoveel mogelijk fietsen per m2 te stallen,
in relatie tot gebruiksgemak voor de gebruiker, conflicteren nogal eens
met elkaar. De openbare ruimte is schaars en wordt door verkeers- en
stedenbouwkundigen met de grootst mogelijke inspanning en
zorgvuldigheid ingericht. Compact stallen is daarbij in de meeste
gevallen een vereiste. Om dit te bewerkstelligen wordt vaak gebruik
gemaakt van een hoog/laag fietsparkeer opstelling, om zodoende
onderlinge stuurconflicten te vermijden. In de praktijk blijkt dat fietsers
toch een sterke voorkeur voor de lage opstelling hebben, om redenen
dat de fiets niet hoog getild hoeft te worden, en remkabels niet in de
e
knoop komen met andere fietsen. Lock’n’Go biedt met haar 2
generatie dé oplossing door compact laag/laag stallen te combineren
met gebruiksgemak en eenvoudige toegang tot de veilige stalplaats.
Wilt u zelf alle voordelen van Lock’n’Go zien tijdens een demonstratie,
of nadere informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.
E: info@lockngo.nl
T: 040 – 212 92 30

Samenwerking OV-fiets, Ecosol en Lock'n'Go
Om de OV-fiets nog beter bereikbaar te maken werken OV-fiets,
Ecosol en Lock’n’Go samen. In het eerste kwartaal van 2010 zal dit
resulteren in een pilot in Haarlem. Deze pilot houdt in dat OV-fiets
abonnementhouders, buiten het station, ook een OV-fiets in de
openbare ruimte kunnen huren op twee andere centrumlocaties in
Haarlem. De locaties voor deze pilot zijn het Houtplein en het Verwulft
(druk verkeerskruispunt met in- en uitstapplaatsen voor veel
stadsbussen en de Zuidtangent). >> Lees meer

Nieuwe Lock'n'Go locaties in 2010!
In 2010 kan de fiets ook in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en
Heusden veilig gestald worden in een van de Lock’n’Go elektronisch
bewaakte fietsenstallingen. Het aantal fietsdiefstallen steeg in ’sHertogenbosch in 2008 met veertig procent. De strijd tegen
fietsdiefstal wordt aangegaan in het plan ‘Lekker Fietsen”. >> Lees meer

Om af te melden klik hier

