DEELNAME VOORWAARDEN “IK FIETS AANSCHAFREGELING 2022”
De Aanschafregeling is onderdeel van het project Ik fiets. Voordat je gebruik gaat maken van de
aanschafregeling moet je deze voorwaarden lezen en accepteren. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld
door De Boom en het Meer B.V. De Boom en het Meer is de beheerder van de aanschafregeling.
1. Voorwaarden deelname registratie
1.1 De deelnemer, in de voorwaarden vervolgens aangeduid als ‘Deelnemer’, is een inwoner van de provincie
Utrecht die zich als gegadigde voor deelname heeft aangemeld en als zodanig is geaccepteerd.
1.2 Door het maken van een reservering geeft Deelnemer toestemming aan De Boom en het Meer voor het
bewerken en bewaren van persoonsgegevens die Deelnemer zelf heeft aangeleverd. Deelnemer is bekend
met het privacy statement van de regeling.
1.3 Deelnemer is minimaal 18 jaar op het moment van het maken van de reservering.
1.4 Elke Deelnemer mag maximaal 1 keer van de Aanschafregeling gebruikmaken.
1.5 Deelnemer neemt deel aan de enquête om het project te evalueren.
2. Voorwaarden deelname bedrag retour (module A)
2.1 Deelnemer koopt een (elektrische) fiets met een minimale aanschafwaarde van €900 bij een fietsenwinkel
binnen de provincie Utrecht. Aankoop kan fysiek of online, mits de fietsenwinkel een fysieke winkel heeft
binnen de provincie Utrecht.
2.2 Fietsen die onder de regeling vallen zijn stadsfiets, (elektrische) fiets, speed pedelec en (e-)bakfiets.
Mountainbikes en racefietsen zijn uitgesloten.
2.3 De (elektrische) fiets moet aangeschaft zijn tussen 15 mei 2022 t/m 31 oktober 2022. De factuurdatum is
hiervoor leidend.
2.4 Wanneer er 80 deelnemers zijn, stopt de actie. Volgorde van deelname is op basis van binnenkomst en
volledigheid van registratie.
2.5 Deelnemers kunnen zich registreren t/m 31 oktober 2022 via het Going Easy reserveringssysteem.
Op de factuur moet vermeld staan:
● Naam fietsenwinkel
● Adres fietsenwinkel
● Voornaam en achternaam deelnemer
● Adres deelnemer
● Datum van aankoop
● Aankoopbedrag
● Specificaties fiets (merk, type, framenummer en sleutelnummer)
● Betalingsbewijs (wijze van betaling)
2.6 Wanneer er gegevens bij registratie ontbreken, onduidelijk zijn, onjuist zijn ingevuld, of bij vermoeden van
fraude, heeft De Boom en het Meer het recht de registratie als ongeldig te verklaren.

3. Voorwaarden loting aankoopbedrag retour (module B)
3.1 Deelnemer registreert zich via de Ik Fiets app en voert de verkregen actiecode in. Hiervoor dient
Deelnemer de algemene voorwaarden van de app te accepteren.
3.2 Deelnemer krijgt toegang tot de ‘Ik fiets op mijn nieuwe fiets’ uitdaging (vervolgens aangeduid als de
Uitdaging). Deelnemer heeft de Uitdaging voltooid wanneer hij gedurende 4 weken minimaal 10 dagen
een rit van minimaal 2 kilometer heeft gemaakt, geteld vanaf de dag waarop met de uitdaging wordt
gestart. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede registratie van de ritten in de app.
3.3 Starten met de Uitdaging kan van 15 mei t/m 6 november 2022, daarna is de actiecode niet meer
bruikbaar. Een lopende Uitdaging kan nog wel afgemaakt worden.
3.4 Er kan 1 keer per persoon meegedaan worden aan de loting.
3.5 De winnaar van de loting werkt mee aan een promotionele actie (foto met fiets) rondom de uitreiking van
de prijs.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze voorwaarden of Ik fiets dan kunt u contact opnemen met:
Projectorganisatie Ik fiets [e-mail]: probeeractie@ikfiets.nl [internet] www.ikfiets.nl
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