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DrivOlution
Voor gedragsverandering achter het stuur

Verkeersongevallen zijn meestal het gevolg van ongepast menselijk gedrag. 

Het rijgedrag van mensen duurzaam veranderen levert talloze voordelen op: kostenvermindering, 
vermijding van menselijk leed en een hogere beschikbaarheid van personeel en voertuigen. 

Dankzij DrivOlution kunt u de aanpak rond mobiliteit en verkeersveiligheid binnen uw onderneming 
herzien.  

Een methode voor elk type voertuig

Auto’s

DrivOlution brengt uw wagenpark, ongeacht de omvang ervan, in kaart en werkt een opleidingsprogramma op maat uit dat streeft  
naar een duurzame verbetering van het rijgedrag.

Zelfs een paar kleine aanpassingen kunnen al voordelen opleveren op vlak van brandstof en-elektriciteitskosten, onderhoud en 
bandenslijtage.  Dat zorgt er eveneens voor dat er minder ongevallen gebeuren en de CO2-uitstoot daalt.

Vrachtwagens

Als uw wagenpark ook uit vrachtwagens bestaat, levert een gepast rijgedrag van uw bestuurders heel wat voordelen op:

■ een brandstofbesparing tussen 850 euro en 21 900 euro per vrachtwagen en per jaar

■ minder ongevallen en schadegevallen

■ een betere verkeersveiligheid

■ een positieve bijdrage aan het milieu

De troeven van AXA
Als corporate klant van AXA Belgium krijgt u korting op alle producten van DrivOlution. Daarnaast kan u gebruik maken 
van allerlei subsidies.

Voordelen: 

■ uw chauffeurs kunnen veiliger en meer ontspannen rijden
■ ze verbruiken minder brandstof en het aantal ongevallen daalt

■ minder CO2-uitstoot
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Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met DrivOlution  Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16 u

Telefoon: 016 500 219
info@drivolution.be

DrivOlution in een notendop 

Een team van specialisten voor wie alles draait rond verkeersveiligheid, zuinig rijden en duurzame mobiliteit.

Tastbare resultaten: afhankelijk van het geval: tot 37% minder schadegevallen in een vrachtwagenpark, 21% minder boetes en 7% minder 
brandstofverbruik. 

DrivOlution helpt uw medewerkers een veiligere en zuinigere rijstijl aan te nemen.

DrivOlution begeleidt uw bedrijf van a tot z. De adviseurs van DrivOlution nemen de situatie van uw bedrijf onder de loep en stellen  
een realistisch actieplan op dat op concrete resultaten gericht is.

Er worden ook relevante opleidingen aangeboden door ervaren instructeurs, onder andere vakbekwaamheid voor uw chauffeurs wat  
een aanvulling is op het verplichte rijbewijs voor beroepschauffeurs met een rijbewijs categorie C en D.

Fietsen en steps: voor verplaatsingen zonder risico’s

(Bedrijfs-)steps en -fietsen zijn milieuvriendelijke vervoersmiddelen die een eenvoudige oplossing bieden om verkeersproblemen  
te voorkomen.

DrivOlution begeleidt uw medewerkers naar een veiliger gebruik van fietsen en steps. 

Op die manier voorkomt u arbeidsongevallen en een eventuele arbeidsongeschiktheid, en motiveert u bovendien uw medewerkers om hun 
wagen thuis te laten.




