Aanmeldformulier
Let op! Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen!

Gegevens deelnemer

man/vrouw

Voor- en achternaam
Woonadres
Postcode en woonplaats
Mailadres
Geboortedatum
Afdeling
Functie
Identiteitsbewijs

soort
documentnummer
vb Paspoort, NWLFR3706

Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
Locatie (postcode)
Contactpersoon HRM/P&O
Mailadres
Telefoonnummer
(t.b.v. een eventuele check)
Bij ondertekening stemt u in met:

-

Ja, ik werk in het Westerkwartier en wil graag een e-bike uitproberen om naar het werk te ﬁetsen!
Ik zal vele kilometers maken en goed voor de ﬁets zorgen;

-

Ja, ik heb de spelregels bij dit aanmeldformulier gelezen en ga hiermee akkoord;

-

Ja, origineel identiteitsbewijs (en rijbewijs in geval van speed pedelec) wordt getoond;

-

Ja, ik heb een bewijs toegevoegd dat ik bij deze organisatie werk.

Datum, plaats
Handtekening deelnemer

Versie 24 maart 2017

Achtergrond en Spelregels
Achtergrond
Deze actie is bedoeld om op een laagdrempelige wijzekennis te maken met het gebruik van een
e-bike of speed pedelec als alternatief vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. De e-bikes en speed pedelecs zijn in
eigendom van het team Stap op en Probeer (Gemeenten Leek en Zuidhorn). De deelnemenede ﬁetsenhandelaren verzorgen
het uitlenen, de service en het onderhoud. Team Stap op en Probeer Westerkwartier gaat niet over dit proces. U stemt af
met de ﬁetsenhandelaar.
Deelname
Om deel te kunnen nemen vult u het ‘Aanmeldformulier’ volledig in. Voor de voltooiing van de aanvraag, verleent u-door het
invullen- toestemming om de gegevens te controleren, zowel de privé-gegevens als de werkgeversgegevens. U toont uw
identiteitsbewijs en vult op het aanmeldformulier uw het soort identiteitsbewijs en het documentnummer in (en in geval van
de speed pedelec ook uw rijbewijs). Dit is nodig omdat we deze moeten gebruiken indien de e-bike /speed pedelec niet terug
wordt gebracht en er ook geen aangifterapport van diefstal wordt overhandigd.U hoeft geen volledige kopie in te leveren!
De ﬁetsenhandelaar beoordeelt op basis van het ‘Aanmeldformulier’ of u in aanmerking komt voor deelname aan deze actie.
Team Stap op en Probeer Westerkwartier en de ﬁetsenhandelaar houden zich het recht voor om u uw deelname aan deze
actie te ontzeggen en/of u op een wachtlijst te plaatsen. Deelname aan dit project is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Lees
zorgvuldig de volgende teksten door.
Goed gastheerschap
Wij vertrouwen er op dat u goed voor de e-bike /speed pedelec zorgt. Net als u willen ook andere mensen gebruik maken
van deze actie. U gebruikt de e-bike /speed pedelec alleen op verharde en daartoe geëigende wegen en belast dee-bike
/speed pedelec niet zwaarder dan toegestaan. U stalt het niet op een onveilige locatie en sluit altijd af met de
voorgeschreven en op de e-bike aanwezige sloten. U ontvangt de e-bike /speed pedelec in goede staat en levert deze zo ook
weer op de afgesproken tijd in, inclusief alle sleutels en toebehoren. Het is niet toegestaan om het beheer of het gebruik van
de e-bike /speed pedelec over te dragen aan iemand anders. Het recht van bruikleen van dee-bike /speed pedelec is
persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.U houdt zich aan de wetgeving. Kijk voor wetgeving speed pedelec:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-voor-speed-pedelec.
Pech - eigen risico
In geval van schade (of diefstal) van dee-bike /speed pedelec neemt u contact op met uw ﬁetsenhandelaar en volgt u
zijn/haar instructies op. U bent als deelnemerzelf aansprakelijk voor schade of letsel aan uzelf of derden als gevolg van het
gebruik van de e-bike /speed pedelec. Noch de Gemeente Leek, noch de Gemeente Zuidhorn noch de ﬁetsenhandelaar is
aansprakelijk te stellen. U bent in geval van schade aan de e-bike /speed pedelec een eigen risico aan Gemeente Leek
verschuldigd van € 25,-- (vijfentwintig euro) per afzonderlijk schadegeval. In geval de schade aan dee-bike /speed pedelec is
ontstaan door ongeoorloofd of excessief gebruik, bent u de volledige reparatie- en/of herstelkosten aan Team Stap op en
Probeer Westerkwartier verschuldigd.

Diefstal
We gaan er van uit dat u goed op uw leen- e-bike /speed pedelec past. Laat het ’s nachts
niet buiten staan en zorg er voor dat u altijd het tweede extra slot gebruikt. In geval van
diefstal bent u een eigen risico van € 1.500,-- (vijftienhonderd euro) aan
Team Stap op en Probeer Westerkwartier verschuldigd, tenzij u de originele bijgeleverde sleutel(s) van de e-bike en een
proces-verbaal van aangifte van diefstal. van de e-bike /speed pedelec aan Team Stap op en Probeer Westerkwartier kan
overleggen. Team Stap op en Probeer Westerkwartier heeft een verzekering afgesloten bij Unigarant of ENRA. Deze
verzekering is voor de e-bike /speed pedelec tegen schade en diefstal, conform de polisvoorwaarden. Deze polisvoorwaarden
kunt u inzien bij team Stap op en Probeer Westerkwartier. Door het invullen van het Aanmeldformulier gaat u akkoord met
deze polisvoorwaarden en zult u de polisvoorwaarden te allen tijde in acht nemen.

Enquête / interview
Graag horen wij van u of u de e-bike bevalt in het woon-werkverkeer. Wij zijn o.a. benieuwd hoe u normaal gesproken naar
uw werk reist en hoe het ﬁetsen naar het werk bevalt. U wordt benaderd met de vraag om een interview te geven.

Gegevens
Gegevens die u op dit formulier invult zullen worden gebruikt voor/om:
-

het digitaal toesturen van een enquête begin 2018;

-

inzicht te krijgen bij welke bedrijven en in welke gebieden de meeste werknemers graag een e-bike /speed pedelec
uitproberen;

-

inzicht te krijgen in (geanonimiseerd en niet herleidbare) reisbewegingen vanuit verschillende postcodegebieden in het
Westerkwartier;

-

verhalen van eigen risico in geval van pech of diefstal;

Aanmeldformulieren zijn in handen van de Gemeente Leek , speciﬁek Team Stap op en Probeer Westerkwartier. U geeft bij
deelname uitdrukkelijk toestemming aan Gemeente Leek om uw persoonsgegevens te verwerken. De gegevens worden
opgeslagen in de daarvoor bedoelde database van de Gemeente Leek. Gegevens worden niet aan derden verstrekt mits
anders aangegeven.
Handtekening/bedrijfsstempel
Deze actie is bedoeld om werknemers de kans te geven om een e-bike /speed pedelec uit te proberen in het woonwerkverkeer. Om zeker te zijn dat u werkzaam bent bij een werkgever in het Westerkwartier, vragen wij u om bewijs. Dit kan
zijn een visitekaartje en een bevestigd werkmailadres of een bedrijfsstempel/handtekening van uw werkgever. Dit maakt het
makkelijker voor ﬁetsenhandelaren om te veriﬁëren dat u in het Westerkwartier werkt.
Overig
Team Stap op en Probeer Westerkwartier behoudt zich het recht voor:
-

de Spelregels aan te passen. Als u uw aanmeldformulier al heeft ingeleverd dan ontvangt u de aangepaste versie.
Wanneer u het niet eens bent met de nieuwe Spelregels, dan kunt u afzien van deelname;

-

de looptijd van het project vroegtijdig te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging vervalt automatisch uw recht tot
deelname aan deze actie.

Contact
In principe is de ﬁetsenhandelaar uw contactpersoon. Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Gemeente Leek – Theo Vlaming
Versie 01-10 2017

t.vlaming@leek.nl

o.v.v. Stap op en Probeer Westerkwartier

