
 

 
 

Persbericht 

EUROP ASSISTANCE NEEMT MOBILITEITSPLATFORM MOVEASY 

ONDER HAAR VLEUGELS 

Het mobiliteitsplatform Moveasy, opgericht en ontwikkeld in 2020 door 

Mobly en Europ Assistance, was een van de eerste platformen dat 

bedrijven de mogelijkheid bood om klanten of medewerkers te laten kiezen 

uit een waaier aan alternatieve vervoermiddelen. Dat platform wordt nu 

definitief overgenomen door Europ Assistance. 

Met de oprichting van Moveasy, wilde Europ Assistance in samenwerking met 

Mobly een voortrekkersrol spelen in de creatie van een flexibel 

mobiliteitsplatform. Aan die samenwerking komt vandaag een einde, waardoor 

Moveasy volledig in handen komt van Europ Assistance. De verschillende 

partijen hebben hun doelstellingen binnen de samenwerking van Mobly bereikt 

en zullen zich voortaan elk concentreren op hun eigen groeiverhaal.  

In één enkele applicatie brengt het Moveasy-platform de belangrijkste 

aanbieders van vervoer en mobiliteit in heel België samen (openbaar vervoer, 

taxi's, deelfietsen, deelsteps, deelauto's, ...). Het biedt gebruikers een “real time” 

en duurzaam alternatief voor het gebruik van hun auto.  Dankzij een 

mobiliteitsbudget kiest en reserveert de gebruiker het meest geschikte 

vervoermiddel in functie van de plaats waar hij zich bevindt, zijn eindbestemming 

en hoe hij zich wil verplaatsen. Het mobiliteitsplatform kan zowel door 

particulieren worden gebruikt, als door bedrijven die het aan hun werknemers of 

klanten ter beschikking kunnen stellen samen met de toekenning van een 

mobiliteitsbudget.  

“Moveasy is een sterk platform geworden en ik ben trots dat we hebben 

kunnen samenwerken onder de vleugels van Mobly. Het belang van 

slimme mobiliteitsoplossingen zoals Moveasy zal de komende jaren enkel 

toenemen. We kijken daarom mee uit naar de toekomstplannen van het 

platform.”, zegt Christophe Hamal, CEO van Baloise.  

“We willen graag Baloise en Mobly bedanken voor de fijne samenwerking 

en de mogelijkheden die we kregen om Moveasy samen vorm te geven. 

Moveasy wordt al als mobiliteitsalternatief aangeboden aan al onze 

klanten in de grootsteden. Daarnaast willen we Moveasy laten groeien 

met onze bestaande partners en nieuwe partners voor het faciliteren van 

de mobiliteit van hun klanten en onderzoeken we ook de mogelijkheden 

op internationaal niveau.”, laat Fernando Diaz, CEO van Europ 

Assistance, weten.  
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