4053 mensen

op de fiets?
Het faciliteren van een efficiënte
fietsenstalling gaat verder dan
het plaatsen van een fietsenrek.
Het parkeren van de fiets vraagt
om een passende oplossing.
Wij adviseren u graag in uw
specifieke situatie.

Klaver Fietsparkeren is een gedreven
organisatie. Met ruim 30 jaar ervaring
en een klantenbestand waar we trots
op zijn, richt Klaver Fietsparkeren
zich uitsluitend op het fietsparkeren.
Onze opdrachtgevers weten ons
te vinden met vraagstukken als
ruimtegebrek, zwerffietsen of
foutparkeerders. Wij bieden de meest
optimale fietsparkeeroplossingen in
elke situatie. Niet voor niets zeggen
wij: “voor iedere situatie een unieke
invulling”. Wij zijn een veelgevraagde
adviseur en leverancier op het gebied
van fietsparkeren. Als organisatie zijn
wij vooruitstrevend op het gebied
van verantwoord ondernemen en
Social Return. Een groot deel van
onze arbeidsuren wordt ingevuld
door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Vooruitstrevend in de markt
van fietsparkeren maar ook in
maatschappelijk verantwoord
ondernemen, dat is Klaver
Fietsparkeren!

1. Boulevard
Scheveningen

32 mensen

fietsend naar de
binnenstad?

2. Rijksuniversiteit
Groningen

Fietsparkeren is een belangrijk onderdeel in het straatbeeld. Een
goede fietsparkeervoorziening is niet alleen functioneel, maar houdt
ook rekening met de omgeving. Voor iedere situatie kunnen wij een
passende oplossing aanbieden.

Idee & innovatie

3. Universiteit
van Wageningen

Innovatie is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij ontwikkelen, begeleiden
en realiseren projecten én producten op het gebied van fietsparkeren. Door deze
integrale werkwijze wordt de kwaliteit van het proces gewaarborgd. Klaver heeft als missie
‘fietsparkeren aangenaam maken’. Onze fietsparkeeroplossingen zijn altijd gericht op de
unieke situatie van onze opdrachtgevers. Wij zijn u graag van dienst bij het maken van een
inrichtingsplan, adviesvoorstel of maatwerkoplossing.
De kwaliteit van hetgeen wij u leveren wordt gewaarborgd door onze constante
betrokkenheid gedurende het proces.
4. Stadsbalkon
Groningen

Advies &
ontwerp

Realisatie &
optimalisatie

Iedere situatie vraagt om een unieke
en doordachte aanpak. Dit hebben
wij ervaren bij reeds uitgevoerde
projecten. Daarom adviseren wij
een totaaloplossing waardoor
voor verschillende fietsen de beste
parkeervoorziening kan worden
gefaciliteerd. Onze totaaloplossing
is gericht op gebruiksgemak,
veiligheid voor de fietser en maximale
benutting van de ruimte. Weesfietsen,
foutparkeerders, buitenformaat fietsen
of ruimtegebrek zijn veelvoorkomende
knelpunten bij het fietsparkeren.
Klaver Fietsparkeren biedt u een
passend advies op basis van uw
wensen en onze kennis. Binnen
het proces, van productontwerp
tot projectrealisatie, besteden
wij aandacht aan duurzaamheid.
De impact op het milieu moet
minimaal zijn en daarom streven
wij naar maximale CO2 reductie
binnen onze organisatie. Wij
maken een verantwoordelijke
materiaalkeuze, hanteren een
efficiënte transportmethode en voeren
besparingen op grondstoffen door.

Klaver Fietsparkeren werkt nauw
samen met zijn opdrachtgevers
om tot het beste resultaat te
komen. Daardoor is onze planning
betrouwbaar en zijn onze afspraken
gegarandeerd. Door vakmanschap
en betrokkenheid kunnen wij
de kwaliteit van onze projecten
waarborgen. De markt van mobiliteit
is constant in beweging. Dit vereist
in veel gevallen optimalisatie
of onderhoud van bestaande
fietsparkeervoorzieningen. Daarbij
zijn wij u graag van dienst met
onze expertise. Uiteraard is Klaver
gecertificeerd voor VCA, ISO 14001
en ISO 9001.

Een goede fietsparkeeroplossing lijkt
vaak eenvoudig te realiseren, maar is
dat in de praktijk ook zo? Wij geven
vrijblijvend advies om elke stalling zo
optimaal mogelijk in te richten.

Elk knelpunt op het gebied van
fietsparkeren is voor ons een
uitdaging. Wij helpen u graag bij het
vinden van de beste oplossing!
Neem vrijblijvend contact met ons
op via 0528 - 74 52 00.
www.klaverfietsparkeren.nl

Klaver Fietsparkeren
Weberstraat 5, 7903 BD Hoogeveen
Postbus 702, 7900 AS Hoogeveen

Tel.: +31(0) 528 74 52 00
info@klaverfietsparkeren.nl
www.klaverfietsparkeren.nl

