
Welkom op het 
digitaal platform! 



We helpen graag en begeleiden 
je stap voor stap naar jouw 
droomfiets

• Stap 1: Aanmelden 

• Stap 2: Registreren 

• Stap 3: Welkom! 

• Stap 4: Vind je fietshandelaar! 

• Stap 5: Bereken je fietsbudget 

• Stap 6: Ondertekenen Bike Policy 

• Stap 7: Je fiets afhalen! 

• Geniet! 



Aanmelden
• Surf naar https://www.cyclevalley.be 

• Klik op aanmelden 

Nog niet geregistreerd? 
• Klik onder “Ik ben een werknemer” op “Ik heb me nog niet 

geregistreerd”.

• Vul je gegevens in. De organisatiecode van OCMW 
Grimbergen is: ORG-02029

• Klik op “Volgende”.
• Binnen de 24 uur ontvang je een mail van ons.

• Via de mail kan je jouw wachtwoord instellen. 

https://www.cyclevalley.be/


Registreren

• Kies een geldig wachtwoord.

• Herhaal het gekozen wachtwoord. 

• Klik op “Change Password”. 

• We hebben een mail verzonden om de registratie te voltooien. 
Klik op de link in de mail. 

• Stel een geldig wachtwoord in. 

• Klik op “Wachtwoord wijzigen”. 



Welkom
• Welkom op het digitaal platform van Cycle Valley!

We gaan samen aan de slag om jouw droomfiets te 
bestellen en er een fantastisch leaseverhaal van maken. 



Vind je fietshandelaar
• Klik op “Fietswinkels” in de menubalk. 

• Vind je favoriete fietshandelaar via: 

• De zoekbalk 

• De “Zoek op mijn locatie” tool 

• Een fietsmerk 

• Contacteer de fietshandelaar en maak een afspraak. 

• Vraag een offerte voor jouw droomfiets.



De offerte
• Wat mag/moet op de offerte staan? 

• De fiets

• Een ART2 gekeurd fietsslot

• Alle accessoires in het kader van woon-
werkverplaatsingen. 

• Welke accessoires worden niet toegelaten? 
• 2 fietshelmen

• Een fietsrek voor op de auto

• Voeg jouw naam toe op de offerte. 
• De gegevens van Cycle Valley mogen worden

toegevoegd. 



Bereken je fietsbudget
• Klik op “Calculator” in de menubalk. 

• Vul de gegevens in onder “Bereken je fietsbudget”: 

• Kies je fietstype 

• Kies je onderhoudsbuget (per jaar) 

• Vul de offerteprijs (incl. BTW) in (zie offerte) 

• Upload de offerte van je droomfiets 

• Klik op “Indienen” om je offerte door te sturen. 



Bike Policy
• We hebben je Bike Policy verzonden via mail. 

• Lees de Bike Policy aandachtig. 

• Vul onderstaande gegevens in onder “De werknemer”: 

• Gelezen en goedgekeurd

• Datum

• Handtekening

• Naam 

• Verzend de gelezen en getekende Bike Policy naar 
info@cyclevalley.be 

• De offerte en getekende bike policy ligt ter goedkeuring bij de 
werkgever. Na goedkeuring wordt de offerte in bestelling geplaatst.



Bestelling geplaatst
• We hebben je op de hoogte gebracht van de bestelling 

van je droomfiets via mail. 

• Binnenkort zal de fietshandelaar jou contacteren om je 
droomfiets af te halen. 

• Je moet nu niets doen. 



Je fiets afhalen
• Ga je droomfiets afhalen bij de fietshandelaar. 

• Ontvang het afhaaldocument van de fietshandelaar. 

• Lees en controleer het afhaaldocument grondig. 

• Vul je gegevens in onder “Gebruiker”: 

• Gelezen en goedgekeurd

• Naam

• Handtekening 

• Je hebt alle stappen ondernomen, proficiat! We wensen je 
zorgeloze fietstochten. 



Alle info op zak
• Installeer de Cycle Valley app op je smartphone,

zo heb je steeds alle nodige informatie in je achterzak. 

• Opgelet: De app kan slechts gei ̈nstalleerd worden na 
melding van Cycle Valley. 



• Klik op “Mijn fiets” in de menubalk.

• Bekijk het resterende onderhoudsbudget

• De verschillende onderhouden kunnen onderaan de pagina 
gevonden worden. Het beschikbare budget kan berekend worden. 

Onderhoudsbudget

• Elk jaar verzenden we vanuit Cycle Valley een herinneringsmail voor 
het jaarlijkse onderhoud. Zo ben je steeds zorgeloos onderweg! 



Geniet!

Wil je op de hoogte blijven van Cycle Valley? 

• Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram. 

• Rate ons op Google. 

• Cycle Valley

• Groot-Bijgaarden 1702, Alfons Gossetlaan, 40

• info@cyclevalley.be

• 0472 31 45 28

• www.cyclevalley.be

• BTW-nummer: BE 0667.738.102


