VOORWAARDEN DEELNAME SPITSFIETSEN
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Spitsfietsen: fietsstimuleringsproject van Beter Benutten Zwolle Kampen. Bewoners en
werkenden in de regio Zwolle Kampen worden gestimuleerd om te fietsen naar het werk.
2. Uitvoering van Spitsfietsen: Goudappel Coffeng BV in samenwerking met Mobidot en Campagne
Rotterdam.
3. App: speciaal voor de Spitsfietsen ontwikkelde applicatie voor smartphones genaamd
‘Spitsfietsen-app’
4. Geschikte smartphone: mobiele telefoon met recent besturingssysteem Android (versie 4.01 of
later) of IOS (versie 8.0 of later) en voorzien van GPS en mobiel data-abonnement.
5. Deelnemer: Individu, die aan Spitsfietsen meedoet via gebruik van de app waardoor
verplaatsingen via GPS op een automatische manier worden gemeten.
6. Spitsperiode: elke werkdag tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur.
7. Beloning: waardering in geld of als lot voor het fietsen in de spitsperiode.

Deelname
1. Deelname aan Spitsfietsen is op individuele basis.
2. Deelname kan indien deelnemer beschikt over een geschikte smartphone waarop je de app
download en installeert en deze vervolgens activeert door:
1. Een vragenlijst in te vullen over je huidige woon-werkverplaatsingen
2. Akkoord te gaan met de voorliggende deelnamevoorwaarden
3. Je e-mailadres op te geven.
3. Deelname is op vrijwillige basis.
4. Op Spitsfietsen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing, waarnaar de
uitvoerders van Spitsfietsen handelen.
5. Deelnemer dient op het moment van inschrijving ouder dan 16 jaar te zijn, of toestemming te
hebben van een ouder/voogd;
6. Deelname kan gestopt worden door de app van de smartphone te verwijderen.

Bepaling van de beloning
1. Voor het bepalen van een beloning is het noodzakelijk dat u de app heeft geïnstalleerd en
ingeschakeld.
2. De app registreert uw verplaatsingen gedurende de Spitsperiode, en maakt daarbij onderscheid
tussen verschillende vervoerwijzen.
3. Door het maken van verplaatsingen op de fiets of e-bike gedurende de Spitsperiode bouwt u
saldo op.
4. Voor fietsen in de spits kunt u maximaal één keer per dag een beloning opbouwen.
5a. In de periode september 2016 tot en met 28 februari 2017 gelden de volgende beloningen. Bij
een woon-werkafstand:





tot 5 km enkele reis bestaat de beloning uit één lot.
tussen 5 en 7,5 km enkele reis is de beloning per dag € 1.
Tussen 7,5 en 10 km enkele reis is de beloning per dag € 2.
van meer dan 10 km enkele reis is de beloning per dag € 3.

5b. In de maand maart 2017 gelden de volgende beloningen. Bij een woon-werkafstand:





tot 5 km enkele reis bestaat de beloning uit één lot.
tussen 5 en 7,5 km enkele reis is de beloning 2 loten per dag.
tussen 7,5 en 10 km enkele reis is de beloning 3 loten per dag.
van meer dan 10 km enkele reis is de beloning 4 loten per dag.

5c. In de periode na april 2017 gelden de volgende beloningen.
Ben je deelnemer van voor 1 april? Dan heb je gedurende de periode september '16 tot maart '17
kunnen sparen voor euro's. Nu kun je blijven meedoen en sparen voor loten in de loterij. Dit gaat
volgens dit schema (beloningen per fietsdag):
0 tot 5 km - 1 lot
5 tot 7,5 km - 2 loten
7,5 tot 10 km - 4 loten
> 10 km - 6 loten
Heb je je vanaf 1 april aangemeld via je werkgever? En reis je (regelmatig) met de auto naar je werk?
Dan kun je sparen volgens dit schema (beloningen per fietsdag):
0 tot 5 km - 1 lot
5 tot 7,5 km - € 1
7,5 tot 10 km - € 2
> 10 km - € 3
Deelnemers van voor 1 april, die met de auto naar het werk reizen, en minder dan 10 keer hebben
gefietst (of minder dan 5 keer in de maand februari of alleen in maart), zijn uitgenodigd om ook na 1
april nog in aanmerking te komen voor het sparen in euro's. Sparen in euro's kan voor een periode
van maximaal 3 maanden.

6. Team Spitsfietsen bepaalt de afstandscategorie van uw woon-werkverplaatsing. Bij inschrijving
ontvangt u een voorlopige indeling in een afstandscategorie. In eerste vier weken van deelname
bepaalt team Spitsfietsen uw definitieve woon-werkafstand.
7. Voor wie saldo in loten opbouwt: aan het eind van elke maand zetten wij uw opgebouwde loten
in bij een trekking onder alle deelnemers die een saldo aan loten hebben opgebouwd. De
winnaar krijgt als prijs een I-pad of vergelijkbare tablet. De prijs is niet inwisselbaar.
8. Alle communicatie over deze actie wordt online geplaatst.
9. De winnaar wordt benaderd via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
10. Over de uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd.
11. Voor wie saldo in geld opbouwt: aan het eind van elke maand vragen wij u of u uw saldo wilt
verzilveren. U krijgt het bedrag dan overgemaakt op uw bankrekening. Het saldo zetten wij dan
terug naar nul. U kunt ook het saldo laten staan en langer doorsparen.
12. Voor de eerste saldo-verzilvering vragen wij u een geldig Nederlands bankrekeningnummer op
te geven.
Beschrijving van de App
1. De app is bedoeld als meet- en registratieinstrument voor Spitsfietsen. Na activatie meet de app
op een volledig automatische manier alle verplaatsingen buitenshuis van de app-gebruiker op
basis van een uniek, anoniem nummer (userid) zonder enige andere persoonsinformatie. Voor
het registreren zijn verder geen gebruikershandelingen nodig. De app gebruikt de volgende
sensorinformatie vanuit de smartphone:
1. Geolocaties (gebaseerd op GPS, Wi-Fi en GSM cellen)
2. Accelerometer samples
3. Wi-Fi netwerk ID’s
Hiervoor dient de gebruiker in de telefooninstellingen de locatievoorzieningen en
wifi van de Smartphone in de ‘aan’ stand te houden.

2. Het registreren van verplaatsingsdata gebeurt op de achtergrond. Dit proces start zichzelf
automatisch opnieuw op indien de smartphone uit is geweest.

3. Het registreren van verplaatsingsdata is beperkt tot de Spitsperioden op werkdagen. Buiten die
tijden is de app niet actief en worden geen verplaatsingen geregistreerd. Ook wanneer de

gebruiker de app verwijdert stopt de werking van de app.

4. De app is gekoppeld aan de dataverwerkingsinfrastructuur van de Spitsfietsen met centrale
database in een beveiligd Nederlands datacenter. Hier vindt op een beveiligde manier
verwerking van de data plaats.

Licentie
1. Team Spitsfietsen verleent de deelnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht op het
gebruik van de app.
2. In geen geval krijgt de deelnemer eigendomsrechten op de app.
3. Onder de licentie mag de deelnemer:
1. De app downloaden, installeren en gebruiken voor persoonlijk gebruik op een
compatibel apparaat in eigendom of onder controle van de deelnemer.
2. Updates op de app zoals aangeboden door de organisatie ontvangen en gebruiken.
4. De deelnemer heeft te allen tijde het recht deelname aan Spitsfietsen en het gebruik van de app
in het bijzonder te beëindigen. In dat geval vervalt de licentie.
5. De organisatie houdt zich het recht voor om de app te allen tijde en zonder dat vooraf te
communiceren te veranderen, uit te stellen, onbruikbaar of niet beschikbaar te maken of te
verwijderen.
6. De licentie, en daarmee het recht op het gebruik van de app, vervalt automatisch wanneer de
gebruiker niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden.

Verwerken en verstrekken van data
1. De dataverwerkingsinfrastructuur van de organisatie verzamelt en analyseert de
verplaatsingsdata van de deelnemers en creëert hieruit een database van verplaatsingen ten
behoeve van Spitsfietsen, bestaande uit:
1. Begin- en eindtijd en duur van de trip
2. Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur (weg) tijdens elke trip
3. Snelheidspatroon
4. Gebruikte vervoermiddel

2. Tot de verwerkingsinfrastructuur hebben derden buiten de organisatie van Spitsfietsen geen
toegang. Hiertoe heeft de organisatie zowel administratieve, procesmatige, technische en
fysieke maatregelen getroffen voldoend aan het criterium van “passend beveiligingsniveau” als
bepaald in artikel 13 van de Wbp.

3. De database staat onder beheer van de uitvoerders van Spitsfietsen. De database bevindt zich in
een beveiligd en afgeschermd datacenter. Toegang tot deze database wordt beperkt en
gecontroleerd door de uitvoerders van Spitsfietsen. Op de database kunnen ten behoeve van
onderzoek analyses worden gedaan door onderzoekers, mits deze onderzoekers hiervoor door
de uitvoerders van Spitsfietsen expliciet toestemming hebben gekregen op basis van een
specifieke aanvraag tot onderzoek welke door de uitvoerders van Spitsfietsen is getoetst op nut,
doelstelling en privacy gevolgen in relatie tot de doelstellingen van Spitsfietsen.

4. Onder geen beding kunnen controlerende instanties de app gebruiken om u te lokaliseren of uw
gedrag in het verkeer beoordelen.

5. Uit de database worden alle fietstrips gefilterd en verder geanonimiseerd door 200 meter van
begin en eindpunt van elke trip af te knippen. Deze dataset wordt vervolgens als Open Data set
onder andere aan overheidsorganisaties ter beschikking gesteld door de organisatie van
Spitsfietsen t.b.v. fietsonderzoek in de regio Zwolle Kampen.

6. De relevant verzamelde data in het kader van Spitsfietsen zal worden bewaard voor zolang
zinvol voor onderzoek, maar uitsluitend geanonimiseerd.
7. De financierende overheidsorganisaties aan Spitsfietsen zijn: de gemeente Zwolle, de gemeente
Kampen, de provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (programma
Beter Benutten).

Gebruiksvoorwaarden
1. De app is voor persoonlijk gebruik. De app of onderdelen hiervan mogen in geen enkele vorm
worden geëxploiteerd, verkocht, uitgeleend, verhuurd, gedistribueerd of beschikbaar gemaakt
worden aan derden voor commerciële doeleinden.

2. De app mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden of andere onbevoegde activiteiten,
zoals het schenden van rechten van partijen.

3. Het is niet toegestaan om de app of onderdelen hiervan uit elkaar te nemen, te ‘reverse
engineeren’, te hacken, te veranderen of al dan niet in afgeleide vorm in eigen software,
producten of diensten op te nemen, te integreren of mee te combineren.

4. Het is niet toegestaan om de app te kopiëren, tenzij het kopiëren onderdeel vormt van normaal
gebruik (zoals een back-up).

5. De deelnemer mag de integriteit van de app en de veiligheid van onder- en achterliggende
computersystemen en netwerken niet in gevaar brengen, of dit nu is doordat via de smartphone
indringers toegang worden verschaft, virussen of andere bedreigingen worden geïntroduceerd,
een onevenredig of onredelijk grote belasting op de app of de infrastructuur wordt gelegd, of
met behulp van een computerprogramma, -routine, bestand of apparaat de werking van de app
wordt verstoord of beschadigd.
Kosten
Team Spitsfietsen stelt de app gratis aan de deelnemer ter beschikking. Echter, voor het gebruik van
de app is het gebruik van smartphone en datadiensten van een mobiele operator en/of andere
dienstverleners nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot een internet verbinding. De
organisatie is niet verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke diensten.
Aansprakelijkheid
1. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten en zijn/haar
gedrag tijdens het gebruik van de app.
2. Alle risico’s omtrent downloading, installatie, gebruik en bediening van de app liggen bij de
deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in verband
met het uitvallen van apparatuur als gevolg van bijvoorbeeld installatie of batterijverbruik door
gebruik van de app.
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke problemen, gebreken of schades die ontstaan
door of voortvloeien uit deelname aan de Spitsfietsen.
4. De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen met, beschadiging, verlies of diefstal van de
E-bike of de fiets.

5. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de smartphone.

Vrijwaring
1. De deelnemer verplicht zich om de organisatie te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle
claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die
voortvloeien uit gebruik van de app of schending van de gebruiksvoorwaarden door de
deelnemer.

Eigendomsrechten
1. De app inclusief alle onderliggende toepassingen zoals deelmogelijkheden zijn auteursrechtelijk
beschermd. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige
reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in
enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is
verboden.
2. ‘Spitsfietsen-app’ is een productnaam van de organisatie. Andere product- en bedrijfsnamen die
in de app worden gebruikt kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Door
het ter beschikking stellen van de app verleent de organisatie geen licentie of recht om de
merken die binnen de app worden vermeld te gebruiken.

Overige bepalingen
1. De organisatie behoudt zich het recht voor de voorwaarden aan te passen. De voorwaarden
worden gepubliceerd op www.spitsfietsen.nl.
2. Voor een besluit als bedoeld in het eerste lid maakt de organisatie zorgvuldige
belangenafweging. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden,
dient de deelnemer gebruik van de app te beëindigen voordat de wijzigingen effectief worden.
3. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist team Spitsfietsen.
4. Het Nederlands recht is op deze actie van toepassing.
5. Communicatie geschiedt in de Nederlandse taal.
6. Door deelname aan Spitsfietsen verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze
actievoorwaarden. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan
nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of

afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.
Organisatie zal enig nietig, onwettig of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een effectieve
en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige,
onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.

