Algemene voorwaarden: Fietscampagne Reistip #3 Pak de
fiets
In dit document staan de algemene voorwaarden voor de fietscampagne Reistip #3 Pak de fiets. Deze
voorwaarden gaan in op 1 juli 2019. De voorwaarden gelden voor bedrijven die deelnemen aan de
fietscampagne en individuele deelnemers.
Begrippenlijst
▪ Deelnemer: persoon die de deelneemt aan de Reistip #3 Pak de fiets campagne van Groningen Bereikbaar,
voor de deelname zijn/haar persoonsgegevens verstrekt en instemt dat zijn/haar gegevens door Groningen
Bereikbaar worden verwerkt conform de geldende privacyregels (AVG).
▪ Groningen Bereikbaar: de organisator van de fietscampagne. Groningen Bereikbaar zet zich in voor het
verminderen van het autoverkeer op drukke momenten in de spits, en het stimuleert het fietsgebruik.
▪ Fietscampagne Reistip #3 Pak de fiets: is een campagne waarmee forenzen op een laagdrempelige manier
kennis kunnen maken met de elektrische fiets als alternatief vervoermiddel voor de auto in het woonwerkverkeer.
▪ Elektrische (bak)fiets (E-bike): met een elektromotor ondersteunde fiets met een maximale snelheid van
25 km/h.
▪ De e-bikes die worden gebruikt voor de Reisip #3 Pak de fiets campagne zijn binnen de proefpool
eigendom van Groningen Bereikbaar.
▪ Egberts Premium Store en Bike Centre Dik: zijnde operationele uitvoerders en beheerders van een pool
met elektrische fietsen ten behoeve van de fietscampagne Reistip #3 Pak de fiets.
▪ Speed pedelec: is een met elektromotor ondersteunde fiets waarmee een snelheid van 45 km/u kan
worden bereikt.
Algemene informatie
1. Groningen Bereikbaar coördineert en faciliteert het Project Reistip #3 Pak de fiets. Forenzen die nu met de
auto reizen voor het woon-werkverkeer kunnen gebruik maken van de fietscampagne. Groningen Bereikbaar
richt zich met deze campagne op het verminderen van het autoverkeer en het stimuleren van het fietsgebruik.
Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze voor de monitoring van de campagne een enquête ontvangen.
2. De fietscampagne heeft twee sporen. Ten eerste biedt Groningen Bereikbaar een campagne voor
werkgevers die de mogelijkheid hebben om campagnemateriaal in te zetten met een reserveringsysteem, voor
het beschikbaar stellen van de eigen e-bike aan de medewerkers. Ten tweede de proefpool voor forenzen die
bij hun werkgever geen e-bike uit kunnen testen. De laatst genoemde is bedoeld voor auto forenzen die
werkzaam zijn in de stad Groningen en op een minimale afstand van 5 kilometer van het werk wonen.
De werkgeverscampagne
3. Deze campagne met promotiemateriaal en een reserveringsysteem is gericht op bedrijven die de beschikking
hebben over een eigen fiets, e-bike of speed pedelec, of deze via de lease beschikbaar stellen aan de eigen
medewerkers.
4. Er is minimaal één e-bike of speed pedelec beschikbaar die door de medewerkers kan worden gereserveerd
in het reserveringssysteem. Daarbij is het beschikken over een intranet of bedrijfspagina waarop een url naar
het reserveringsysteem kan worden gepubliceerd een must.
5. Medewerkers hebben de beschikking over fietsfaciliteiten, zoals oplaadpunten, stallingen of een
opfrisruimte. Daarnaast heeft uw organisatie een fietsenregeling of één in ontwikkeling, waarvan medewerkers
na het proberen van de e-bike gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld voor aanschaf van een eigen e-bike.
6. Om de campagne soepel te laten verlopen stelt u één persoon verantwoordelijk voor de interne promotie
van de fietscampagne, deze is contactpersoon voor Groningen Bereikbaar.
Wilt u het fietsen binnen uw organisatie alleen promoten, dan biedt Groningen Bereikbaar een promotiepakket
Reistip #3 Pak de fiets. Deze bestaat uit online en offline promotiemateriaal. Meer informatie vindt u in de
toolkit van Groningen Bereikbaar via: www.groningenbereikbaar.nl.

Proefpool
7. Groningen Bereikbaar is organisator van de fietscampagne. Onderdeel van de generieke campagne is de
proefpool, Groningen Bereikbaar stelt deze beschikbaar. De operationele uitvoering is in handen van Egberts
Premium Store Damsterdiep 1 in Groningen en Bike Centre Dik Bedumerweg 8.
8. Om gebruik te maken van de proefpool voldoet u aan de volgende voorwaarden:
8.1 Op dit moment reist u met de auto van huis naar werk
8.2 U woont op een minimale afstand van > 5km van het werk
8.3 U werkt in de stad Groningen of u heeft uw werklocatie in de stad Groningen
8.4 U heeft kennis of kennisgenomen van de geldende wet en regelgeving voor het gebruik van de e-bike of
speed pedelec
8.5 Voor het gebruik van de speed pedelec (45 km/h) bent in het bezit van een Nederland autorijbewijs.
8.6 U heeft een WA-aansprakelijkheidsverzekering.
Aanvraag E-bike of speed pedelec via werkgever
9. Voor het aanvragen van een e-bike of speed pedelec dient u een reservering te plaatsen in het
reserveringssysteem van uw werkgever.
10. Na het indienen van uw aanvraag voor het gebruik van een proef e-bike of speed pedelec staat deze voor u
klaar op het gereserveerde moment. Deze procedure kan per werkgever verschillen. Proeffietsen die aanwezig
zijn in uw eigen organisatie verloopt via de werkgever.
11. Op het moment dat de e-bike of speed pedelec wordt opgehaald, dient de deelnemer deze te controleren
op gebreken. Mocht hij/zij gebreken aantreffen dient dat direct gemeld te worden bij de werkgever. Bij het in
gebruik nemen van de e-bike of speed pedelec is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de fiets als
goed huisvader te gebruiken.
Aanvraag E-bike of E-bakfiets via Groningen Bereikbaar
12. Wanneer uw werkgever niet is voorzien van een dergelijk reserveringssysteem, voor het reserveren van een
probeer e-bike, kunt u terecht op de website van Groningen Bereikbaar. U gebruikt hiervoor de pagina
www.groningenbereikbaar.nl/e-bike
13. Wanneer een aanvraag voor een e-bike of speed pedelec verloopt via het aanvraagformulier van de
website van Groningen Bereikbaar (www.groningenbereikbaar.nl/e-bike), beoordeelt zij op basis van deze
aanvraag of de aanvrager in aanmerking komt voor een e-bike of speed pedelec.
14. Na het indienen van uw aanvraag voor het gebruik van een proef e-bike staat de e-bike of speed pedelec
voor uw klaar op het gereserveerde moment. Voor de fietsen uit proefpool gaat u naar de winkel van Egberts
aan Damsterdiep 1 of Dik Bike Centre Bedumerweg 8, afhankelijk van locatie van reservering.
15. Op het moment dat de fiets wordt opgehaald, dient de deelnemer deze te controleren op gebreken. Mocht
hij/zij deze aantreffen dient dat direct gemeld te worden bij het uitgiftepunt. Bij het in gebruik nemen van de ebike, e-bakfietsof speedpedelec is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de fiets als goed
huisvader te gebruiken.
De proefperiode
16. Tijdens de proefweek is het verhuren of het uitlenen van de e-bike, e-bakfietsof speed pedelec aan andere
personen niet toegestaan. De deelnemer is de persoon die het beheer tijdens de proefperiode op zich neemt.
17. Op het moment dat de proefperiode voor het proberen van de fiets voorbij is, dient de e-bike of speed
pedelec op dec afgesproken tijd en datum, afgeleverd te worden. Wenselijk is om bij aflevering de fiets
opgeladen in te leveren. Mochten zich in de probeerweek gebreken hebben voorgedaan, dient dit bij het
inleveren te worden gemeld.

Informatie: op de website van Groningen Bereikbaar vindt u een overzicht van de meest
gestelde vragen. Indien u verdere vragen heeft over de campagne of algemene voorwaarden
kunt u contact opnemen met Groningen Bereikbaar via: info@groningenbereikbaar.nl of via
050 316 4370.

