“Deelnamevoorwaarden tweewielerregeling
1.

Algemeen

1.1.

De tweewielerregeling is een dienst van De Verkeersonderneming en wordt in opdracht
uitgevoerd door VCCR Advies B.V.

2.

Deelname

2.1.

Je moet aan de volgende criteria voldoen:
• Je bent woonachtig en/of werkzaam in de gemeente:
 Alblasserdam
 Capelle aan den IJssel
 Dordrecht
 Gorinchem
 Hardinxveld-Giesendam
 Hendrik-Ido-Ambacht
 Krimpen aan den IJssel
 Krimpenerwaard
 Molenlanden
 Papendrecht
 Ridderkerk
 Schiedam
 Sliedrecht
 Zwijndrecht
• Op het moment van aanvraag leg je al minimaal één maand twee of meer dagen per
week één vast traject af in de spits met de auto.
• De minimale afstand tussen je woon- en werklocatie bedraagt 5 kilometer.
• Je gaat minimaal twee dagen per week voor minimaal één jaar dit traject met de
tweewieler afleggen.
• Je schaft voor de deelname een tweewieler aan om dit traject te gaan afleggen. In
aanmerking voor de cashback komen de fiets, e-bike, speed pedelec en elektrische
scooter.
• De registratie van de ritten vindt plaats via de Fynch app. Je moet hiervoor in het bezit
te zijn van een smartphone, voorzien van minimaal Androidversie 4.4 of IOS 8.0,
ingebouwde GPS en een dataverbinding (3G/4G en WIFI).

2.2.

Jouw deelname aan de tweewielerregeling eindigt automatisch na 1 jaar.

2.3.

Mocht je niet (meer) voldoen aan één of meer van bovenstaande criteria dan heeft De
Verkeersonderneming het recht jouw deelname te weigeren.

2.4.

Als er gedurende jouw deelname aan de tweewielerregeling iets verandert dat van invloed is
op de criteria voor deelname (bijvoorbeeld verhuizing, langdurig verlof of ziekte of een
andere werkgever), dan moet je dat direct doorgeven via de servicedesk op e-mailadres:

verkeersonderneming@vccr.nl.
2.5.

Bij het behalen van het maximaal aantal deelnemers heeft De Verkeersonderneming het
recht om jouw aanvraag op de wachtlijst te plaatsen.
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3.

Controle aanmelding en deelname

3.1.

Jouw aanmelding en deelname worden als volgt gecontroleerd dan wel gemonitord:
•
•
•
•
•
•

•

Met de routeplanner van Google Maps wordt op basis van ‘snelste’ route tussen
opgegeven woon- en werklocatie gekeken of de woon-werkroute binnen de criteria en
genoemde gemeentes valt.
Als je aan de criteria voldoet, ontvang je een e-mail met een link ter bevestiging van
jouw e-mailadres en de opgegeven werkgever.
Er wordt vervolgens automatisch een e-mail gestuurd naar een door jouw opgegeven
contactpersoon bij jouw werkgever. Deze bevestigt dat je bij de organisatie werkzaam
bent alsmede op de opgegeven werklocatie.
Steekproefsgewijs kan jouw werkgevers worden gebeld ter controle van enkele
gegevens op het aanmeldformulier.
Na de definitieve acceptatie voor deelname ontvang je een e-mail waarin staat
beschreven hoe de procedure verder verloopt.
De data van aanmelden, acceptatie en aanschaf tweewieler (aankoopfactuur) worden
vergeleken. De datum van aanschaf van de tweewieler moet plaats hebben gevonden na
datum van acceptatie. Daarnaast mag het aankoopbedrag niet lager zijn dan de waarde
van de potentieel te ontvangen cashback.
Steekproefsgewijs worden deelnemers nagebeld ter validatie van de rittenregistratie.

3.2.

Als bij de controle of uit monitoring blijkt dat de gegevens van het aanmeldformulier onjuist
zijn, dan heeft De Verkeersonderneming het recht jouw deelname per direct stop te zetten.

4.

Cashback

4.1.

De cashback bedraagt 50% van de aanschafprijs met een maximum van € 300,- en wordt
vooraf na goedkeuring uitgekeerd.

4.2

Bij (het vermoeden van) misbruik in welke vorm dan ook heeft De Verkeersonderneming het
recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. Een eventueel
nog uit te keren cashback wordt in dat geval niet aan jou uitgekeerd. Een onterecht
verkregen cashback, inclusief eventuele extra kosten, wordt teruggevorderd dan wel
verhaald. Ook kan in bovengenoemde situatie aanvullend een boete aan jou worden
opgelegd ter grootte van de uitgekeerde cashback met een minimum van € 50,-.

5.

Looptijd

5.1.

Je kunt je aanmelden voor de tweewielerregeling tot en met 30 juni 2021 of tot het maximaal
aantal deelnemers is bereikt. Deelname aan de tweewielerregeling loopt, in verband met de
gebruiksmonitoring (de ritregistratie), uiterlijk tot en met 30 juni 2022.

5.2.

De Verkeersonderneming behoudt zich het recht voor de tweewielerregeling eerder te
stoppen, te verlengen of aan te passen.

6.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens
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6.1.

De verkeersonderneming neemt bij het verwerken van jouw persoonsgegevens de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
Gegeneraliseerde en geanonimiseerde ritgegevens worden gebruikt ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek om de effecten van de tweewielerregeling te bepalen.

6.3.

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform het geldende Privacy Statuut.
De meest actuele versie vind je op de website van De Verkeersonderneming.

7.

Toepasselijk recht en geldigheid van deze voorwaarden

7.1

De deelnamevoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze
voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.

7.2

De deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door De Verkeersonderneming eenzijdig
worden gewijzigd. Wijzigingen worden tijdig aan jou gecommuniceerd. Wijzigingen gaan
standaard in een maand na communicatie hierover, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Wanneer jij de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan kun je jouw deelname aan de
tweewielerregeling eenzijdig beëindigen. De meest actuele versie van deze voorwaarden
vind je op de website van De Verkeersonderneming.

7.3

Op de overeenkomst en de voorwaarden voor deelname is het Nederlands Recht van
toepassing.

8.

Overig

8.1.

De uitvoering van de tweewielerregeling is in handen van VCCR Advies B.V. Voor alle vragen
en correspondentie over de tweewielerregeling kun je contact opnemen met de Servicedesk
op e-mailadres: verkeersonderneming@vccr.nl

8.2.

Voor de ritregistratie via de NXTSTAPP-app gelden de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

9.
E-mail:

Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden, installeren en functioneren
van de app.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct instellen van je smartphone, zodat de
registratie van ritten middels de app plaats kan vinden (locatie voorziening aan).
De kosten voor het gebruik van de smartphone zijn voor eigen rekening.
Een rit wordt bepaald op basis van locatiegegevens uit jouw smartphone. Alle gemaakte
ritten (ook ritten met andere vervoersmiddelen) worden geregistreerd. De ritten die per
tweewieler zijn gemaakt, worden hieruit gefilterd voor toetsing aan de deelnamecriteria.
De locatiegegevens worden tijdens deelname in een centrale database geregistreerd bij
de leverancier van de app. De ritten worden gebruikt voor controle van het gebruik.
De Verkeersonderneming noch de leverancier van de app is aansprakelijk voor
beschadiging, verlies of diefstal van de smartphone.
De Verkeersonderneming noch de leverancier van de app is aansprakelijk voor foutieve
registratie dan wel het niet registeren van ritten door de smartphone, app of storingen,
van wat voor aard dan ook, die invloed hebben op de registratie van jouw ritten.

Contactgegevens
verkeersonderneming@vccr.nl
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Telefoon:
Postadres:

+31 (0)10 4000240
Schiedamsedijk 39a, 3011 ED te Rotterdam
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