Pro Velo vergemakkelijkt de overstap op de ﬁets.
Sinds 1992 ondersteunen onze mobiliteitsexperts par�culieren, overheden
en organisa�es met diensten en oplossingen op maat. We begeleiden
huidige en toekoms�ge ﬁetsers door aan hun speciﬁeke noden te
beantwoorden. In dit licht organiseren we ook ﬁetsvaardigheidstrainingen
voor kinderen en volwassen en wegen we op het imago van de ﬁets en het
mobiliteitsbeleid op verschillende poli�eke beslissingsniveaus.
Zo dragen we bij aan een betere levenskwaliteit.
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