Mobiliteitsadvies op maat met de MKB-voucherregeling
Woon-werkverkeer van uw medewerkers, medewerkers die reizen naar klanten, klanten
die reizen naar uw bedrijf, kilometervergoedingen, vergoedingen OV, leaseauto’s,
parkeerplaatsen of juist het gebrek eraan, laad- en losmogelijkheden, reistijden, files en
wachttijden. Of u nu levensmiddelen verkoopt, boeken, kleding of diensten aanbiedt, als
ondernemer heeft u ongemerkt veel te maken met allerlei vervoerbewegingen en de
gevolgen daarvan. Deze vervoerbewegingen kosten u veel tijd en geld en omdat het niet
uw core-business is, is het de vraag of u het efficiënt heeft geregeld.
Als MKB-ondernemer heeft u nu de mogelijkheid om hier deskundig naar te laten kijken.
Daarbij worden de advieskosten door het subsidieprogramma van Agentschap NL
vergoed.
Hoe werkt het subsidieprogramma?
MKB-ondernemers met minimaal 25 en maximaal 250 werknemers komen in aanmerking
om advies op maat te krijgen over mobiliteit. De kosten van de adviseur worden daarbij
vergoed via een mobiliteitsvoucher, een tegoedbon ter waarde van € 1500,-.
Een aanvraag voor een voucher moet uiterlijk 15 oktober 2013 bij Agentschap NL
ontvangen zijn. Een adviseur kan de aanvraag voor u verzorgen.
De BTW over het adviesbedrag wordt niet door de subsidie vergoed.
Aanvullend op het advies kunt u een tweede voucher aanvragen.
U kunt met deze zogenaamd “grote” voucher ook een vergoeding krijgen (maximaal 2/3
van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.500) voor advies of voor de
kosten die nodig zijn bij de invoering van de geadviseerde maatregelen uit de
mobiliteitsscan. Voorbeelden van kosten die in aanmerking kunnen komen zijn: de
kosten die gemaakt worden voor een probeerpool voor e-bikes of een
fietsstimuleringscampagne. De activiteiten moeten wel aansluiten op het advies uit de
“kleine” voucher en betrekking hebben op mobiliteitsverbetering.
Interessant voor u?
Wilt u weten of deze regeling voor u aantrekkelijk is? Kijk dan onderstaand wensenlijstje:
 Ik wil meer mogelijkheden om kosten te besparen op het vervoer van mijn
medewerkers.
 Ik wil beter bereikbaar worden voor klanten en werknemers.
 Ik wil (meer) maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 Ik wil de parkeerproblemen voor mijn bedrijf verminderen.
Staan er twee of meer wensen bij die voor u van betekenis zijn en die u graag wilt
bereiken? Dan is de MKB-voucherregeling voor u interessant. U heeft nu de mogelijkheid
om uw mobiliteitsbeleid verder te optimaliseren.
Met slim reizen en slim werken is meer te behalen dan alleen winst. U kunt:
 reiskosten verminderen;
 productiviteit verhogen;
 parkeerproblematiek rond uw bedrijf verkleinen;
 werk-privé balans van uw medewerkers verbeteren.
Aanvragen mobiliteitsvouchers?
Ga naar http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/mobiliteitsvouchers
Vraag daar een voucher aan.
Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl
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