Spelregels
Fiets & Win 2017
‘Win 1 van de 5 e-bikes’
September 2017
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Aanmelden

1.1

Deelname aan de actie geschiedt online via de website kilometervreter.nl.

1.2

De aanmelding dient volledig, correct en naar waarheid ingevuld te worden.

1.3

De deelnemer gebruikt zijn werkgevers-e-mailadres en vermeldt deze bij de aanmelding.

1.4

Hetzelfde e-mailadres van aanmelding dient gebruikt te worden in de app!

1.5

Indien een deelnemer geen werkgevers e-mailadres heeft, gebruikt hij zijn privé e-mailadres.

1.6

De app kilometervreter moet worden gedownload op de smartphone en tracking aangezet.

1.7

Tracking dient in elk geval aan te blijven vanaf het moment van aanmelding tot en met 31
oktober 2017, het einde van de actie. De tracking is herkenbaar aan de aan/uit knop
rechtsboven als je de app opent.
Maar blijven fietsen voor kortingen bij winkels (met tracking aan) kan natuurlijk ook daarna
en is niet eindig.

1.8

Aanmeldingen dienen voor 31 oktober 2017 te geschieden

1.9

Door de online aanmelding gaan deelnemers akkoord met het reglement.

2.

Vereisten voor deelname

Om voor één van de prijzen in aanmerking te komen, moet aan de volgende vereisten voldaan
worden:
2.1

De deelnemer heeft zich online aangemeld.

2.2

De deelnemer is op het moment van inschrijving 18 jaar of ouder, met een maximum leeftijd
van 66 jaar.

2.3

De deelnemer moet aantoonbaar via de app in de spits met de fiets in of door het gebied
komen.

2.4

Als “spitstijden” worden aangemerkt: van maandag tot en met vrijdag ’s morgens tussen
06.30u en 09.30u en ’s avonds tussen 15.30u en 19.00u.

2.5

Als gebied wordt aangemerkt: Westpoort/Sloterdijken (tot en met Haarlemmerweg),
Zaanstad en Amsterdam Noord (zie ook kaartje).
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2.6

De deelnemer moet tijdens de actieperiode aantoonbaar op de app 100 km of
meer hebben afgelegd in of door het actiegebied per fiets.

2.7

De deelnemer heeft de vraag op de website beantwoord over hoe hij/zij op de
website is gekomen.

2.8

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat hij/zij na afloop van de
actieperiode als winnaar bekend mag worden gemaakt op de website en social media van
kilometervreter en FietsCoalitie.

2.9

De deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor de
bepaling van het aantal fietsritten en fietskilometers in de spits.

2.10

Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

2.11

Direct en indirect betrokken medewerkers van BRIGHT UP B.V., Count & Create B.V., TNO,
Ring-Ring B.V. en Havenbedrijf Amsterdam zijn uitgesloten van deelname.

3.

Bevestiging deelname aan aktie

3.1

Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging van zijn deelname. Indien
dit onverhoopt niet gebeurd, kunt u contact opnemen met info@fietskilometervreter.

3.2

De startdatum van de aktie is 4 september 2017. Aanmelding later dan 4 september is
mogelijk indien dit voor 31 oktober geschiedt.

4.

Selectie winnaars

4.1

Na afloop van de aktie worden de deelnemers geselecteerd die voldoen aan de voorwaarden
op basis van de gegevens in de app.

4.2

Door middel van een blinde trekking door een onafhankelijk persoon selecteert de
FietsCoalitie de 5 winnende deelnemers.

4.3

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.

Prijzen.

5.1

Onder de deelnemers die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden worden 5
waardebonnen verloot.

5.2

De waardebon heeft een waarde van maximaal € 1.500,- (incl. BTW).

5.3

De waardebon kan uitsluitend gebruikt worden bij een van de aangesloten winkels:
Van Zaane Tweewielers Zaandam, Westzijde 64, 1506 EG, 075-617 30 15
Van Zaane Tweewielers Amsterdam, Hoofdweg 650, 1055 AB, 020-684 00 94
Sem Fietsen, Haarlemmerstraatweg 57c, 1165 MJ HALFWEG, 020 – 823 09 65
Amsterdam Bike Rent, IJdok 47, 1013 MM Amsterdam, 020 - 223 98 88
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5.4

De waardebon is uitsluitend bedoeld voor de aanschaf van 1 e-bike of gewone
dames of herenfiets voor eigen gebruik met maximaal 1 accessoire (alleen slot of
fietstas) tot een maximale waarde van in totaal € 1500,- incl. BTW.

5.5

De waardebon is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Ook als e-bike of gewone
dames of herenfiets en accessoire samen minder dan € 1500,- (incl. BTW) zijn, wordt het
resterende bedrag van de waardebon niet in geld uitgekeerd. De vergoeding vervalt dan.

5.6

De waardebon is geldig tot en met 22 december 2017.

6.

Bepaling van een rit die meetelt voor de deelname

6.1

Alleen de fietsrit die via de app zichtbaar is, komt in aanmerking.

6.2

De fietsrit moet een begin- en/of eindpunt binnen het doelgebied (zie kaartje) hebben of er
grotendeels doorheen gaan.

6.3

De fietsrit moet binnen de vastgestelde spitstijden gereden worden.

6.4

Nationaal erkende feestdagen worden beschouwd als zondag. Zodoende worden fietsritten
op die dagen niet meegeteld.

6.5

Indien een rit niet via de app (in diens centrale database) bekend is of geregistreerd staat, is
de rit niet geldig.

6.6

Technische afwijkingen en storingen in de smartphone, het netwerk en de servers waarop
de applicatie en de database draaien worden niet gecompenseerd.

7.

Toekenning van de prijs

7.1

De winnaars ontvangen per mail bericht dat zij hebben gewonnen.

7.2

De winnaars dienen voor het verkrijgen van de waardebon hun naam, adres en kopie van hun
ID op te sturen naar de FietsCoalitie en te vermelden bij welke van de genoemde winkels bij
5.3 zij hun waardebon willen verzilveren.

7.3

Zodra dit ontvangen is, ontvangen de winnaars per mail een waardebon voor een e-bike bij 1
van de genoemde winkels.

7.4

Namen van de winnaars en de kopie van hun ID worden door de FietsCoalitie naar de door de
winnaar gekozen winkel gestuurd ter verificatie bij inleveren van de waardebon.

7.5

Met vertoning van de waardebon en het originele ID (paspoort of ID kaart) in de gekozen
winkel kunnen de winnaars een e-bike of gewone dames of herenfiets verkrijgen.

7.5

Op basis van waardebon en ID’s ontvangen de winnaars een e-bike of gewone dames of
herenfiets met maximaal 1 accessoire. Indien het aankoopbedrag van de fiets plus eventuele
accessoire de waarde van € 1500 overschrijdt, betaalt de winnaar zelf ter plekke het bedrag
van de overschrijding.

7.6

FietsCoalitie en de fietswinkel wikkelen de betaling van de fiets daarna onderling af.
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8.

Aansprakelijkheid

8.1

De Fietscoalitie is niet aansprakelijk voor mogelijke problemen, gebreken of
schades die ontstaan of voortvloeien uit deelname aan de actie.

8.2

De Fietscoalitie is niet aansprakelijk voor ongevallen met, beschadiging, verlies
of diefstal van de fiets.

8.3

De Fietscoalitie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de smartphone.

8.4

De Fietscoalitie is niet aansprakelijk voor foutieve registratie of het niet registeren van ritten
door de smartphone/applicatie (app) of storingen van wat voor aard dan ook die invloed
hebben op de registratie van de ritten van de deelnemer.

8.5

De app is ontwikkeld voor de meest verkochte telefoons in Nederland en meest gebruikte
en actuele versies van het besturingssysteem. Het kan voorkomen dat uw type telefoon niet
de meest geschikte telefoon is voor deze applicatie.

8.6

De FietsCoalitie is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan de gewonnen
prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen prijs en/of te winnen prijs is enkel de
gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing.

8.7

De FietsCoalitie besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties.
Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of
juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten kunnen niet aan de
FietsCoalitie worden tegengeworpen noch enige verplichting aan de FietsCoalitie doen
ontstaan.

9.

Uitsluiting

9.1.

De Fietscoalitie heeft aandacht voor doelmatig belonen en daarom zijn er verschillende
controlemechanismen ingebouwd.

9.2.

Als blijkt dat deelnemer niet (meer) aan de deelnemersverplichtingen voldoet wordt de
deelnemer uitgesloten van verdere deelname.

9.3.

De Fietscoalitie behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan de
spelregels te weren/uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van redenen.

10.

Privacy

10.1.

Vastgestelde spits-fietsritten worden gekoppeld aan persoonsgegevens.

10.2.

Gegeneraliseerde en geanonimiseerde ritgegevens worden gebruikt ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek om de effecten van de actie te bepalen.

10.3.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de persoonsgegevens die aan
de Fietscoalitie worden verstrekt. Verstrekte gegevens worden nimmer zonder toestemming
van de deelnemer aan derden verstrekt.
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11.

Overige bepalingen

11.1.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden,
installeren en functioneren van de app.

11.2.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct instellen van zijn smartphone en tracking
zodat de registratie van de spits-fietsritten via de app plaats kan vinden.

11.3.

De kosten voor het gebruik van de smartphone zijn voor rekening van de deelnemer.

11.4.

Elke deelnemer kan slechts één keer aan deze actie meedoen.

11.5.

De Fietscoalitie behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde te beëindigen, te
verlengen of te wijzigen. Zij zal hierover berichten op de website kilometervreter.nl.

11.6.

De Fietscoalitie behoudt zich het recht voor om de voorwaarden aan te passen. De
voorwaarden worden gepubliceerd op www.kilometervreter.nl. In alle situaties waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de Fietscoalitie.

11.7.

Daar waar sprake is van “hij” of “zijn” wordt eveneens “zij” of “haar” bedoeld.

11.8.

Het Nederlands recht is op deze actie van toepassing.

11.9.

Communicatie geschiedt in de Nederlandse taal.
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Contact en vragen

12.1.

Vragen over deelname kunnen worden gesteld via www.kilometervreter.nl of
info@fietskilometervreter.nl.

De Fietscoalitie is de organiserende partij van deze actie. De FietsCoalitie is een
samenwerking van de volgende fietsminnende bedrijven: Havenbedrijf Amsterdam, TNO, Amsterdam
Smart City, BRIGHT UP BV, Count & Create BV en Ring-Ring® BV. De Fietscoalitie heeft samen met het
programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam deze actie mogelijk gemaakt.
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