Voorwaarden e-bike aanschafregeling Goedopweg
In aanmerking nemende als volgt:
De e-bike aanschafregeling wordt u aangeboden door Goedopweg: een
samenwerking tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en
Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de
werkgevers in de regio Midden-Nederland (verenigd in de U15).
De projectorganisatie van de e-bike aanschafregeling wordt uitgevoerd door
rij2op5 te Utrecht.
1.
Doel regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van werknemers in de regio Utrecht
om over te stappen van de auto naar de e-bike. Werknemers, die nu
voornamelijk de auto gebruiken om naar het werk te reizen, kunnen als
stimulans om hun reisgedrag te veranderen een aanvraag doen om een bedrag
van €175,- terug te ontvangen bij de aanschaf van een e-bike.
2.
2.1

Uitvoering aanschafregeling
De aanschafregeling wordt ter beschikking gesteld door Goedopweg en
uitgevoerd door de backoffice van rij2op5. Er wordt gebruik gemaakt van
een aanmeldingsformulier dat onder andere te downloaden is op de site
ikwileenebike.nl.

2.2

De backoffice beoordeelt de aanvraag binnen 10 werkdagen en controleert
actief of aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. Is dit niet het geval
of kloppen de gegevens niet, dan wordt de aanvraag afgewezen.

2.3

Na controle en goedkeuring door de backoffice van rij2op5 ontvangt de
deelnemer een mail met unieke actiecode en instructies over hoe het
bedrag van €175,- met deze actiecode te verzilveren is.

3.
3.1
•

Voorwaarden voor gebruik aanschafregeling
Voorwaarden werknemer
Werknemer werkt bij een bedrijf gevestigd in Utrecht, Amersfoort of
Leusden of bij een bedrijf dat lid is van de U15.
Werknemer reist voor het deelnemen aan de actie gemiddeld twee of meer
dagen per week met de auto naar het werk.
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3.3.
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•

De woon-werkafstand is niet meer dan 35 kilometer (te berekenen met
fietsrouteplanner van de Fietsersbond).
Werknemer beschikt nog niet over een e-bike.
Werknemer verklaart dat hij na de aanschaf van de e-bike van plan is
minimaal twee keer per week met de e-bike naar het werk te gaan in
plaats van met de auto.
Werknemer maakt nog geen gebruik van een andere beloningsregeling
van Goedopweg met uitzondering van Op de Fiets inBeweging, onderdeel
van Utrecht inBeweging.
Voorwaarden aanschaf e-bike
De e-bike is aangeschaft in de periode vanaf 5 september 2017 tot en met
31 december 2017.
Het betreft een nieuwe e-bike die aangeschaft is bij een erkende
fietsendealer of leverancier via Internet.
Er wordt een op naam gestelde en gedateerde factuur overlegd. Dit
gebeurt door een digitale foto of scan van het aankoopbewijs per email
aan te leveren samen met het aanmeldingsformulier.
Voorwaarden aanvraag
Het aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden door de
werknemer én werkgever.
De aanvragen kunnen tot en met 12 januari 2018 ingediend worden.
Het aanmeldingsformulier en de factuur worden per email ingediend bij
info@ikwileenebike.nl. Dit is het emailadres van de backoffice van rij2op5.
De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst van de
complete aanvraag.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd. Het aantal deelnemers dat nog een
beroep kan doen op deze aanschafregeling is te zien op de website
ikwileenebike.nl.

4.
Vragen of bezwaren
Bij vragen of bezwaren over de uitvoering van de regeling kunt u zich richten tot
info@ikwileenebike.nl.

