
Hoog tijd om écht  
het verschil te maken

Fietsen is de meest  
duurzame manier om je te 
verplaatsen. De productie 

van fietsen is dat niet.  

Waarvoor kan je bij 
Mo-Cyclette terecht?
Je kan bij ons aankloppen voor:

• Onderhoud en herstelling van je huidige fiets, waar je hem ook kocht.

• Aankoop van een merkfiets van Oxford, QWIC en Multicycle,  
 geselecteerd omwille van de duurzame technologie die gericht  
 is op een lange levensduur.

• Aankoop van jouw unieke circulaire fiets, handgemaakt in  
 onze sociale fietsonderneming.

• Gepersonaliseerde circulaire bedrijfsfietsen. 

• Ombouw van je stadsfiets naar een circulaire E-Bike. 

• Duurzame fietsaccessoires. 

Onze oplossing? De circulaire fiets! 
Handgemaakt in Lokeren

Meer info nodig?

Stationsplein 38 
9160 Lokeren

09 396 11 70 
info@mocyclette.be

www.mo-cyclette.be 
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Mo-Cyclette. Mijn fiets.



Uniek paspoort dat  
het percentage van  
hergebruik aantoont

Keuze motorkit met 
zeer lange levensduur 

en componenten die 
apart kunnen hersteld of 

vervangen worden. 

Hoge accu-capaciteit met 
6 uur ondersteuning.

Onderhoudsvriendelijke  
rollerbrakes, naafversnelling 
en toegankelijke ketting

Elektrische fiets 
vanaf € 1.995

Stadsfiets
vanaf € 795Anti-lekbuitenbanden van 

gerecycleerd materiaal Tot 51%

Tot 60%

Duurzaamheid, efficiëntie  
en schoonheid voorop
• Gestraald en hoogwaardig herlakt frame en vork. 
• Bewegende delen zijn allemaal nieuw. 
• Alles is vlot demonteerbaar én herstelbaar. 
• Betere afstelling dan een nieuwe fiets.  
• Uitbreidbaar en aanpasbaar met circulaire accessoires.

Pionier 
in circulaire 
fietsen

Fietsen met een 
circulaire fiets? 
Gewoonweg hemels! 
Op een circulaire fiets rijd je even comfortabel 
rond als op een nieuwe. Met opgeheven hoofd, 
want je helpt de planeet én de sociale economie  
een handje. 

Elke fiets krijgt zijn eigen unieke paspoort in de 
vorm van een extra fietsplaatje dat het percentage 
van hergebruik aantoont.    

De verhouding prijs/duurzame kwaliteit is top.  
De circulaire fiets gaat nog jarenlang mee en kan 
zelfs een derde leven aan. 

Mo-Cyclette biedt 
duurzame fiets aan
Woorden zijn mooi, maar daden zijn beter.  
Wie echt het verschil wil maken, moet aan de slag. 

Mo-Cyclette biedt als eerste een circulaire fiets aan. 
We selecteren oude fietsframes van afgedankte 
tweewielers en hergebruiken die als basis voor  
een nieuwe circulaire fiets. 

Als sociaal bedrijf geven we grondstoffen én talent 
een tweede kans. Dat doen we door lokaal jobs te 
creëren in de sociale economie. We leiden  
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
op tot deskundige en enthousiaste fietsmonteurs. 
Zij leveren betrouwbare circulaire fietsen van 
topkwaliteit af op basis van hoogwaardige 
componenten en weinig poespas. 

Ze doen dat met de hand én de nodige trots.  
En dat straalt ook van de fietsen af. 


