‘Voor mij is de fiets het ideale
vervoermiddel. Hij brengt me overal,
op een schone en gezonde manier.
Ook als het regent!
Als ambassadeur van de E-bike actie
hoop ik u enthousiast te maken
voor de overstap van uw auto naar
de tweewieler. Ik ga binnen de regio
in ieder geval op de fiets. U ook?’
Floor Kist, fietsambassadeur en
wethouder Leidschendam-Voorburg

Meer weten?
Voor vragen over de E-bike kun je terecht bij de fietshandelaar waar je de
E-bike hebt opgehaald. Voor vragen over de actie ‘Uit je auto op de E-bike!’
kun je mailen naar acties@ga3punt0.nl of kijk op ga3punt0.nl.
De E-bike actie is een van de acties om de regio beter bereikbaar te maken.
Voor meer informatie over andere initiatieven kijk je op ga3punt0.nl of
bereikbaarhaaglanden.nl.
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Uit de auto
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Probeer 3 dagen
een E-bike!
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Met de E-bike naar je werk, da’s helemaal 3.0. Pas als
je zélf op de E-bike rijdt, voel je hoe gemakkelijk het
is. Alsof je altijd wind mee hebt. Je rijdt lachend langs
de file en parkeert voor de deur. Je kunt nu 3 dagen
lang een E-bike proberen!
Elke werknemer die woont en/of werkt in de regio Haaglanden of Rijnland kan 3 dagen
lang een E-bike proberen tussen 1 mei en 1 september 2016.
Deze E-bike actie is één van de acties van Bereikbaar Haaglanden om te zorgen voor
minder files. Dat is schoner en gezonder, en de regio Haaglanden wordt er beter
bereikbaar door.

ga3punt0.nl – ga je mee?

Zo werkt het
> Je gaat nu voornamelijk met de auto naar je werk.
>	
Je hebt niet deelgenomen aan de E-bike actie in de voorgaande jaren. Anders heb je al
ervaren hoe een E-bike rijdt en kun je niet nog een keer meedoen.

>	
Je woont en/of werkt in de regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,
Wassenaar, Zoetermeer, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Rijswijk) of
Rijnland (Leiden, Alphen aan den Rijn en omgeving).

>	
Je gebruikt de E-bike als alternatief voor de auto in woon-werkroute en/of zakelijk verkeer.
>	
Je vult bij begin en na afloop van de actie een korte vragenlijst in over je ervaringen.
>	
Door mee te doen aan de actie geef je Ga3.0 toestemming om je ervaring anoniem te
gebruiken voor PR-doeleinden.

>	
Je reserveert de E-bike via de link op ga3punt0.nl. De reservering is definitief als je een
bevestiging hebt ontvangen.

>	
Je haalt de E-bike op dinsdagmiddag op en brengt de E-bike op vrijdagmiddag weer terug.
Van de fietshandelaar ontvang je bij de E-bike een extra slot. Gebruik dit!

>	
Het gebruik van de E-bike is persoonlijk. We rekenen erop dat je zorgvuldig en netjes met
de E-bike omgaat.

>	
De fietshandelaar sluit een verzekering af voor de E-bike. Bij schade geldt een eigen risico
van € 30,-. Bij diefstal geldt een eigen risico van € 60,-.

>	
Je hebt een WA-verzekering die eventuele schade aan derden dekt. Bij het ophalen van de
E-bike neem je een kopie van je identiteitsbewijs mee en onderteken je een verklaring van
deelname.

>	
Je contactgegevens worden gedeeld met de fietshandelaar waar je de reservering maakt.
>	
De fietshandelaar maakt gebruik van deze gegevens voor contact over je reservering.

En, wat vond je ervan?
We willen graag weten wat je van de E-bike actie vindt!
Daarom stellen we je voor je reservering en na inlevering
van de E-bike per e-mail een paar vragen over je
ervaring met de E-bike.

Meedoen?
Reserveer dan snel een E-bike bij een fietshandelaar op ga3punt0.nl!

