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Fietskluis van Armada
Mobility is Topsafe
Nu steeds meer mensen gebruik maken
van kostbare elektrische fietsen, zowel in
hun vrije tijd als tijdens het forenzen, groeit
de vraag naar veilige fietsstallingen. De
fietskluis Topsafe van Aramada Mobility is
een mooi voorbeeld van zo een moderne
mobiliteitsoplossing.
Zoals alerte reizigers weten is de fietskluis al jaren een bekend
fenomeen bij verschillende treinstations. Echter, deze kluizen
worden gehuurd door reizigers, die de sleutel van de kluis krijgen en hem vervolgens kunnen gebruiken. Zo een jaarabonnement op een kluis is in deze tijd van hoogstaande technologische ontwikkelingen verouderd. Klanten in verschillende
sectoren, zoals media, autoverhuur en overnachtingen, zijn
steeds meer gewend om enkel voor diensten te betalen op het
moment dat zij deze gebruiken. Kortom, de belevenis van eigendomschap is aan het veranderen. Vandaar dat Armada Mobility besloot om de ‘klassieke’ fietskluis door te ontwikkelen
naar een product dat aansluit op deze wens van de consument.
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De verkoopcijfers van elektrische fietsen zitten al jaren in de
lift. In 2019 noteerde de BOVAG nog een stijging van 2,6 procent, wat neerkomt op de verkoop van 420.000 elektrische
fietsen. Door de relatief hoge aanschafprijs van een elektrische
fiets, willen eigenaren dat deze veilig geparkeerd staan als zij
tijdens hun reis overstappen van fiets op openbaar vervoer,
huurauto of als zij gebruik maken van carpooling.
Het gebruik van een Topsafe fietskluis is zo gebruiksvriendelijk
mogelijk ingericht: Men downloadt de Fietskluizen app via de
website www.fietskluis-app.nl, maakt een account aan en reserveert vervolgens de gewenste kluis, die door middel van de app
wordt ont- en vergrendeld. Na het gebruik betaalt men enkel
voor de tijd dat de Topsafe fietkluis gebruikt is.

Gebruik in verschillende gemeenten
Door de ontwikkelingen in het zogenaamde MAAS (Mobility As
A Service) traject, komt steeds vaker de vraag vanuit burgers
aan gemeenten of zij zorg willen dragen voor veilige fietsenstallingen. In de plaatsen Borger, Leidschendam-Voorburg en in de
Provincie Friesland kan al een TopSafe fietsluis worden gereserveerd. En ook over de grens, op station Vilvoorde, nabij Brussel,
zijn op dit moment inmiddels al 20 fietskluizen in gebruik.

