Voorwaarden (brom)fietsactie Botlekbrug
De (brom)fietsverbinding Botlekbrug sluit vanaf 24 december 2018 tot 15 april 2019. Rijkswaterstaat
wil alle (brom)fietsers die om moeten rijden via de Spijkenisserbrug tegemoet komen met een
financiële vergoeding. De Verkeersonderneming voert deze regeling namens Rijkswaterstaat uit.
(brom)Fietsers die voorheen gebruik maakten van de fietsverbinding Botlekbrug en nu omrijden via
de Spijkenisserbrug kunnen gebruik maken van de fietsactie. Hieraan zijn de volgende voorwaarden
verbonden.













Deelnemer maakt het merendeel van zijn werkdagen gebruik van de (brom)fiets.
Deelnemer heeft als logische woon-werkroute de fietsverbinding over de Botlekbrug (dit
wordt aan de hand van verschillende bronnen berekend). De vaststelling van de woonwerkroute door De Verkeersonderneming is doorslaggevend en niet ontvankelijk voor
bezwaar.
Deelnemer overlegt een werkgeversverklaring waarin deze verklaart dat werknemer het
merendeel van zijn werkdagen met de (brom)fiets naar het werk gaat. Deze
werkgeversverklaringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Deelnemer draagt er zelf
zorg voor dat dit gebeurt. Zonder werkgeversverklaring wordt er geen beloning uitgekeerd.
Deelnemer kan € 2.50 per dag verdienen als hij/zij omrijdt via de Spijkenisserbrug. Dit bedrag
kan oplopen tot een maximum van € 150 over de gehele looptijd van de actie.
Deelnemer krijgt het totaalbedrag na afloop van de fietsactie uitbetaald op zijn/haar
rekening.
Deelnemer draagt er zorg voor dat hij/zij zijn smartphone bij zich heeft als hij over de
Spijkenisserbrug rijdt én dat de wifiverbinding van deze telefoon aanstaat.
Deelnemer registreert zijn device de eerste keer als hij/zij over de Spijkenisserbrug fietst.
De Verkeersonderneming registreert deelnemer iedere keer als hij/zij gebruik maakt van de
fietspaden op de Spijkenisserbrug.
De Verkeersonderneming draagt er zorg voor dat de privacy van deelnemer gewaarborgd is
volgens de AVG wetgeving.
De fietsactie duurt tot 15 april 2019 of zoveel eerder als de fietsverbinding Botlekbrug weer
opengesteld wordt.

Indien een (brom)fietser in aanmerking wil komen voor de fietsactie, is de volgende procedure van
toepassing:
 Invullen aanmeldformulier (link toevoegen)
 Aanvrager krijgt bericht of hij/zij in aanmerking komt voor de fietsactie
 Invullen en uploaden werkgeversverklaring
 Aanvrager draagt zorg dat hij/zij de smartphone bij zich heeft en dat de wifi aanstaat
 Uitbetaling totaalbedrag na afloop van de fietsactie Botlekbrug.
De Verkeersonderneming behoudt zich het recht voor een deelnemersstop in te voeren zodra het
maximale aantal van 1.000 deelnemers is bereikt.
De Verkeersonderneming behoudt het recht voorwaarden uit deze regeling toe te voegen of te
wijzigen – 4 januari 2019

