Algemene voorwaarden: Fietsactie ‘Ga toch Fietsen!’ 2020
In dit document staan de algemene voorwaarden voor de fietsactie ‘Ga toch fietsen!’. Deze
voorwaarden gaan in op 1 februari 2020. De voorwaarden gelden voor bedrijven en individuele
deelnemers die meedoen aan de fietsactie Ga toch fietsen! met het online reserveringsysteem.
Begrippenlijst
 Deelnemer a: persoon die met de auto naar het werk gaat en de e-bike als alternatief gaat
uitproberen als deelnemer aan de ‘Ga toch Fietsen!’ Voor de deelname zijn/haar
persoonsgegevens verstrekt en is instemming gegeven dat zijn/haar gegevens door Werk Slim,
Reis Slim worden verwerkt conform de geldende privacyregels (AVG).
 Werk Slim, Reis Slim: de organisator van de fietsactie. Werk Slim, Reis Slim zet zich in voor het
verminderen van het autoverkeer op drukke momenten in de spits, minder uitstoot van CO2
door het verkeer en het stimuleren van het fietsgebruik.
 Fietsactie ‘Ga toch Fietsen!’ is een actie waarmee forenzen op een laagdrempelige manier kennis
kunnen maken met de elektrische fiets als alternatief vervoermiddel voor de auto in het woonwerkverkeer.
 Deelnemende Fietshandelaren: bedrijven die zich hebben aangesloten bij Werk Slim, Reis Slim en
bereid zijn binnen de fietsactie ‘Ga toch fietsen!’ e-bikes en speed pedelecs beschikbaar te
stellen.
 Elektrische fiets (e-bike): met een elektromotor ondersteunde fiets met een maximale snelheid
van 25 km/h.
 De e-bikes die worden gebruikt voor de fietsactie ‘Ga toch Fietsen!’ zijn binnen de proefpool
eigendom van de deelnemende fietshandelaren.
 Speed pedelec: is een met elektromotor ondersteunde fiets waarmee een snelheid van 45 km/u
kan worden bereikt.
 De speed pedelcs die iom de fietshandelaren kunnen worden gebruikt voor de fietsactie ‘Ga toch
Fietsen!’ zijn eigendom van de deelnemende fietshandelaren.
 Aangesloten bedrijven en organisaties: bedrijven die aangesloten zijn bij / partner van Werk Slim,
Reis Slim.
Algemene informatie
1. Werk Slim, Reis Slim coördineert en faciliteert de fietsactie ‘Ga toch fietsen!’. Forenzen die nu
meestal met de auto reizen voor het woon-werkverkeer kunnen gebruik maken van de fietsactie.
Werk Slim, Reis Slim wil met deze slimme en groene fietsactie - samen met aangesloten bedrijven en
organisaties – zorgen voor minder auto’s en meer fietsen in de spits. Dat zorgt voor minder CO2-

uitstoot, minder files en een betere bereikbaarheid van bedrijven in Friesland en dan met name in en
de regio’s Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden.
2. De fietsactie heeft twee sporen.
a. Ten eerste biedt Werk Slim, Reis Slim deze actie aan voor werkgevers die al zijn aangesloten bij
Werk Slim, Reis Slim. Zij hebben de mogelijkheid om actiemateriaal in te zetten en gebruik te maken
van een reserveringsysteem voor het koppelen van e-bikes van deelnemende fietsenhandelaren aan
de medewerkers.
b. Ten tweede biedt de actie de mogelijkheid om de werkgever die (nog) niet aangesloten zijn bij
Werk Slim, Reis Slim en hun medewerkers ook te laten deelnemen aan de actie onder dezelfde
voorwaarden. Daarbij wordt het gewaardeerd dat de werkgever met meer dan 50 werknemers
partner wordt van Werk Slim, Reis Slim.
De werkgeversactie
3. Deze actie met promotiemateriaal en reserveringsysteem is gericht op medewerkers van bedrijven
die zijn aangesloten bij Werk Slim, Reis Slim.
4. Medewerkers kunnen via een reserveringsysteem een e-bike reserveren bij een van de
deelnemende een link naar het reserveringsysteem kan worden gepubliceerd.
5. Aanbeveling: Medewerkers hebben de beschikking over fietsfaciliteiten, zoals oplaadpunten,
stallingen of een opfrisruimte.
6. De organisatie heeft een fietsenregeling - of heeft er één in ontwikkeling -, waarvan medewerkers
gebruik kunnen maken na het proberen van de e-bike , bijvoorbeeld voor aanschaf van een eigen ebike.
7. Om de actie soepel te laten verlopen, is één persoon verantwoordelijk voor de interne promotie
van de fietsactie. Deze is contactpersoon voor Werk Slim, Reis Slim.
8. Voor het promoten van het fietsen binnen de organisatie biedt Werk Slim, Reis Slim een
promotiepakket fietsactie ‘Ga toch fietsen!’. Deze bestaat uit online en offline promotiemateriaal.
Meer informatie staat op de website van Werk Slim, Reis Slim: www.werkslimreisslim.nl.
De e-bike proefpool
9. Werk Slim, Reis Slim is organisator van de fietsactie. Onderdeel van de generieke
actie is de proefpool van e-bikes die door de deelnemende fietsenhandelaren gratis beschikbaar
worden gesteld.
10. Om gebruik te maken van de proefpool e-bike voldoet u aan de volgende voorwaarden:
- Op dit moment reist u met de auto van huis naar werk
- U woont op een minimale afstand van 2km van het werk
- U reist naar, via of vanaf de stad Leeuwarden, of één van de ander steden/ regionale centra in de
provincie Fryslân
- U heeft kennisgenomen van de geldende wet en regelgeving voor het gebruik van de e-bike
- U heeft een WA-aansprakelijkheidsverzekering.
Aanvraag E-bike via werkgever
11. Voor het aanvragen van een e-bike dient u een reservering te plaatsen in het
reserveringssysteem via www.stapuitdeauto.nl. Een e-bike is maximaal 1 week per deelnemer te
gebruiken.
12. Na het indienen van uw aanvraag staat de e-bike voor u klaar op het gereserveerde moment bij
de door u geselecteerde fietsenhandelaar.
13. Op de momenten dat de e-bike wordt opgehaald en teruggebracht, dient de deelnemer deze
samen met de fietshandelaar te controleren op gebreken. Mocht hij/zij deze aantreffen dient dat
direct te worden gemeld en dient verrekening van schade te worden geregeld tussen gebruiker en
fietshandelaar. Bij het in gebruik nemen van de e-bike is het de verantwoordelijkheid van de
deelnemer om de fiets als ‘goed huisvader’ te gebruiken.

Aanvraag E-bike via Werk Slim, Reis Slim
14. Wanneer een werkgever niet is aangesloten bij Werk Slim, Reis Slim kan een medewerker terecht
op de website van Werk Slim, Reis Slim. Hij/zij gebruikt hiervoor de pagina
https://www.werkslimreisslim.nl/ga-toch-fietsen/
15. Wanneer een aanvraag voor een e-bike verloopt via het aanvraagformulier van de website van
Werk Slim, Reis Slim, beoordeelt deze op basis van deze aanvraag of de aanvrager in aanmerking
komt voor een e-bike.
16. Na goedkeuring door Werk Slim, Reis Slim kan een reservering worden geplaatst in het
reserveringssysteem via www.stapuitdeauto.nl. Een proef e-bike staat dan klaar op het
gereserveerde moment en bij de geselecteerde deelnemende fietsenhandelaar. Een e-bike is
maximaal 1 week per deelnemer te gebruiken.
17. Op de momenten dat de e-bike wordt opgehaald en teruggebracht, dient de deelnemer deze
samen met de fietshandelaar te controleren op gebreken. Mocht hij/zij deze aantreffen dient dat
direct te worden gemeld en dient verrekening van schade te worden geregeld tussen gebruiker en
fietshandelaar. Bij het in gebruik nemen van de e-bike c is het de verantwoordelijkheid van de
deelnemer om de fiets als ‘goed huisvader’ te gebruiken.
De proefperiode
18. Tijdens de proefweek is het verhuren of het uitlenen van de e-bike aan andere personen niet
toegestaan. De deelnemer is de persoon die het beheer tijdens de proefperiode op zich neemt.
19. Op het moment dat de proefperiode voor het proberen van de e-bike voorbij is, dient de e-bike
op de afgesproken tijd en datum, afgeleverd te worden. Wenselijk is om bij aflevering de e-bike
opgeladen in te leveren. Mochten zich in de probeerweek gebreken hebben voorgedaan, dient dit bij
het inleveren te worden gemeld.
De speed pedelec proefpool
20. Werk Slim, Reis Slim is organisator van de fietsactie. Onderdeel van de generieke actie is de
beschikbaarstelling van speed pedelecs door de deelnemende fietshandelaren. De speed pedelecs
zijn niet opgenomen in het reserveringssysteem, maar zijn direct te reserveren bij de één van de
deelnemende fietshandelaren.
21. Om gebruik te maken van een speed pedelec voldoet u aan de volgende voorwaarden:
- U bent medewerker van een bedrijf of organisatie die is aangesloten bij Werk Slim. Reis Slim
- Op dit moment reist u met de auto van huis naar werk
- U woont op een minimale afstand van 10 km of meer van het werk
- U reist naar, via of vanaf de stad Leeuwarden, of één van de andere steden / regionale centra in de
provincie Fryslân
- U heeft kennis genomen van de geldende wet en regelgeving voor het gebruik van de speed pelec
- U heeft een WA-aansprakelijkheidsverzekering
22: Op de momenten dat de speed pedelec wordt opgehaald en teruggebracht, dient de deelnemer
deze samen met de fietshandelaar te controleren op gebreken. Mocht hij/zij deze aantreffen dient
dat direct te worden gemeld en dient verrekening van schade te worden geregeld tussen gebruiker
en fietshandelaar. Bij het in gebruik nemen van de speed pedelec is het de verantwoordelijkheid van
de deelnemer om de fiets als ‘goed huisvader’ te gebruiken.
23: Tijdens de proefperiode is het verhuren of het uitlenen van de speed pedelec aan andere
personen niet toegestaan. De deelnemer is de persoon die het beheer tijdens de proefperiode op
zich neemt.
24: Op het moment dat de proefperiode voor het proberen van de speed pedelec voorbij is, dient de
speed pedelec op de 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.
25. De eigen voorwaarden van de fietshandelaren voor het uitlenen van de speed pedelec worden
van toepassing verklaard.

Informatie
Op de website van Werk Slim, Reis Slim staat een overzicht van de meest gestelde vragen. Heeft u
verdere vragen over de actie of algemene voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met Werk
Slim, Reis Slim: info@werkslimreisslim.nl of via 058 233 2884.

