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LAZER ONDERSTEUNT HET MAASTRICHT
UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM+
Als merk met een prominente zichtbaarheid in de wielersport wil Lazer er zijn
voor de profs, de enthousiastelingen, de ouders, de weekendstrijders en de
beginnende fietsers.
Soms kan de stap naar fietsen groot zijn. Het kan onbekend zijn; het kan buiten het bereik liggen

of het kan gewoon eng lijken. Om meer mensen op de fiets te krijgen, werkt Lazer samen met

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ om mensen veilig op de fiets te krijgen, het

project heet: Buy one Save another.

Gedurende drie maanden gebruikt Lazer een onlineplatform om (Lazer)-fietshelmaankopen te

registreren. Op basis van het aantal registraties zal Lazer gratis helmen verstrekken aan Het

Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Meer registraties betekent meer gratis helmen. Er

worden minimaal 200 helmen aangeboden en dat kunnen er alleen maar meer worden.

Met deze actie wil Lazer haar missie versterken:

Bijdragen aan een samenleving waarin fietsers veilig kunnen rijden.
Daarom maken ze producten met de grootste zorg. Ze willen daarmee fietsers die het nodig

hebben vreugde en veiligheid brengen.

Bezoek de 'Lazer Buy one Save another' registratiepagina en registreer je helm:

https://www.lazersport.com/nl/bosa/#registerhelmet
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4. Over Lazer

De producten van Lazer zijn het resultaat van 100 jaar ervaring, passie en toewijding. Lazer is

altijd op zoek naar de perfecte mix tussen design, comfort, veiligheid en technologie. Deze

insteek heeft Lazer tot één van de meest innovatieve helmproducenten ter wereld gemaakt.

Lazer ontwerpt fietshelmen op haar thuisbasis in België en verkoopt deze producten wereldwijd,

in bijna elk land, op elk continent. Door de jaren heen, heeft Lazer samengewerkt met enkele van

de grootste kampioenen ter wereld, om een aantal van de meest vooruitstrevende producten te

creëren! Vandaag de dag wordt de traditie van samenwerking met topsporters voortgezet om

producten van wereldklasse te ontwikkelen. Lazer staat voor passie, prestatie en plezier van het

rijden.

5. Over Maastricht Universitair Medisch Centrum+

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het

academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de

Universiteit Maastricht. Het onderscheid zich nationaal en internationaal door niet alleen te

focussen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering.
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