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Introductie TIER

300,000+ e-steps, 
e-scooters, e-bikes en fietsen  
 

100% klimaatneutraal
door volledig groene operaties 
en compensatie van alle directe 
en indirecte emissies

actief in 520+ steden 
in 21 landen

TIER is globaal marktleider in deelmobiliteit

Opgericht in 2018 in Berlijn 



Waar denken 
jullie aan 
wanneer je 
denkt aan een 
groene stad?

Foto: Hollandse Hoogte / Thomas Schlijper



Het vergroten van het aanbod aan 
duurzame vormen van mobiliteit is de 
sleutel tot het vergroenen van steden 
en het vergroten van hun veerkracht.



Hoe draagt 
micromobiliteit bij aan 
de verduurzaming van 
stedelijke mobiliteit?



1. Door een 
multimodaal 
alternatief te 
bieden voor 
de auto
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TIER owned & operated

Available via TIER platform / integration

Potential future vehicles

Short Distances Mid-Range Distances Longer Distances

Trip Distance (Kilometers)

Shared
Vehicles

Fun rides Leisure, social, pers. appointments Commuting Shopping

Use cases

2 4 6 8



5.4 miljoen 
kg totale CO2 

emissies bespaard

33 miljoen 
kilometers met de 

auto vervangen door 
TIER







2. Door aan te sluiten 
op het openbaar 
vervoer voor de first- 
en last-mile



regelmatig

Af en toe

25%

50%

TIER gebruikers die onze voertuigen gebruiken in combinatie met OV



3. Door gebruik te maken van 
data en slimme technologieën 





4. Door voortdurend 
onze uitstoot te 
berekenen, 
verminderen en 
compenseren



Vermindering van uitstoot door groene operaties

Sinds 2020 is 100% 
van onze warehouses 
aangesloten op 
groene energie



5. Door 
micromobiliteit 
voor iedereen 
toegankelijk te 
maken
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Source: ITF 2020, HSBO 2020 

Duurzaamheid TIER 
voertuigen



Life-cycle CO2 emissions of urban transport modes per pkm

19

Sources: ITF 2020, HSBO 2021 

~80% decrease in per 
pkm CO2 emissions 
compared to car 
average

TIER steps 
stoten 
significant 
minder CO2 
emissies uit dan 
auto’s



Herbebossing in 
Duitsland

● Support reforestation of 

mixed forests to get more 

resistant to climate 

change

● Connected to project in 

Brazil

● Power generation in 

Tuppadahalli, India.

● Improving electricity 

supply & creating 

long-term job 

opportunities for locals 

Sustainable 
development with 
wind energy

● Stopping ocean plastic 

whilst improving the 

lives of the most 

affected

● Carbon offset done 

through wind farms in 

the Philippines & Aruba

● Increasing the share of 

renewable energies in 

China’s electricity mix

● Improving national 

energy supply & creating 

local employment 

opportunities

Ocean protection by 
plastic waste 
prevention

Solar power farms in 
China

Compenseren van uitstoot (2021-2023)


