Spelregels “Probeer & Fiets”
een week lang gratis een e-bike naar je werk
September-oktober 2017

Spelregels:
• Je hebt nog niet eerder meegedaan aan een e-bike Probeer & Fiets
actie van de Kilometervreter.
• Je woont en/of werkt in Amsterdam-Noord, Sloterdijk, Westpoort, Havengebied
Amsterdam of gemeente Zaanstad of fietst in of door dit gebied tijdens de spits naar je
werk.
• 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.
• Je hebt de Kilometervreter app gedownload en houdt tracking aan tijdens de e-bike
probeerweek. De tracking is herkenbaar aan de aan/uit knop rechtsboven als je de app
opent.
• De deelnemer kan de e-bike voor één periode lenen: zaterdag tot en met zaterdag.
• De periode loopt ten minste van zaterdag 9 september tot en met zaterdag 28 oktober
2017.
• De deelnemer kan de e-bike is afhalen bij een van onderstaande rijwielhandelaren:
o
Van Zaane Tweewielers Zaandam of
o
Van Zaane Tweewielers Bos en Lommer (Amsterdam)
o
Sem Fietsen
o
Amsterdam Bike Rent
• De deelnemer kan de e-bike is afhalen bij de zaak waar de fiets gereserveerd is.
• Het is mogelijk dat een rijwielhandelaar een borg vraagt voor de te lenen e-bike.
• De deelnemer moet de e-bike terugbrengen bij de locatie waar de e-bike is afgehaald.
• De deelnemer moet de Kilometervreter app laten zien bij het ophalen van de e-bike.
Zonder het tonen van de app kan de e-bike niet worden geleend.
• De deelnemer moet zich kunnen legitimeren bij het ophalen en terugbrengen van de ebike.
• De deelnemer moet de bevestigingsmail laten zien bij het ophalen van de e-bike.
• De deelnemer die de e-bike leent tijdens de probeeractie is verantwoordelijk voor de
fiets. In geval van schade, verlies of diefstal zal de rijwielenhandelaar de deelnemer
aansprakelijk stellen. De deelnemer dient de schade te vergoeden en kan dit eventueel
afdekken met de eigen aansprakelijkheidsverzekering (afhankelijk van de voorwaarden
van de aansprakelijkheidsverzekering die de deelnemer heeft afgesloten).
Let op! Er is per vestiging slechts een beperkt aantal e-bikes beschikbaar. Op = op!

