
Actievoorwaarden: 

1. De ‘#30dageninhetzadel’ challenge (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Zuid-Limburg 

Bereikbaar (hierna: ZLB), gevestigd aan Mosae Forum 10, 6211 DV Maastricht 

2. De Actie loopt van 1 augustus tot en met 19 oktober 2022 (hierna: de Actieperiode). Aanmelden voor 

de Actie kan tot 1 september 2022.  

3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door natuurlijke personen (hierna: Deelnemers) woonachtig in 

Zuid-Limburg. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Deelname is gratis. Om deel te nemen aan 

de Actie dient de Deelnemer momenteel ten minste tweemaal per week met de auto van en naar het 

werk te reizen. De Deelnemer dient in het aanmeldformulier aan te geven welk van de vier 

Vervoermiddelen hij/zij wil testen. Deelnemer dient de intentie uit te spreken minimaal 2 maal per 

week het nieuwe Vervoermiddel in ritten van en naar het werk uit te testen. 

4. Deelname aan de Actie dient plaats te vinden via het aanmeldformulier op 

https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/challenge-30dageninhetzadel/ Deelnemers maken kans 

op het gratis testen van één van de vier Vermoermiddelen naar keuze (e-bakfiets, e-bike, speed-

pedelec of Velocity-bike) voor de duur van 30 dagen (De Prijs), te weten van 19 september 2022 tot en 

met 19 oktober 2022. De Deelnemers maken kans de volgende prijzen te winnen: 

a. Testen van een E-bakfiets, ter waarde van €460,-  euro. De E-bakfiets wordt bezorgd en 

opgehaald op het huisadres, is verzekerd tegen schade en diefstal en heeft een pech 

onderweg service. De Winnaar mag gedurende 30 dagen de E-bakfiets onbeperkt gebruiken.  

b. Testen van een E-bike, ter waarde van € 280,- euro. De e-bike wordt bezorgd en opgehaald 

op het huisadres, is verzekerd tegen schade en diefstal en heeft een pech onderweg service. 

De Winnaar mag gedurende 30 dagen de e-bike onbeperkt gebruiken.   

c. Testen van een Speed-pedelec, ter waarde van .. .euro. De speedpedelec en helm wordt 

bezorgd en opgehaald op het huisadres, is verzekerd tegen … en heeft een pech onderweg-

service. De Winnaar mag gedurende 30 dagen de e-bike onbeperkt gebruiken. De Winnaar 

dient voor het gebruik van de Speed E-bike te beschikken over (minimaal) een geldig AM-

rijbewijs.  

d. Testen van Velocity-bike, ter waarde van € 148,-: De Winnaar krijgt een abonnement van 

Velo30tarief waarmee de eerste 30 minuten van gebruik per rit zijn inbegrepen. Daarna geldt 

een basistarief van €1,50 per 30 minuten. Deze kosten mogen tot € 120,- door de Winnaar bij 

Zuid-Limburg Bereikbaar gedeclareerd worden. De Winnaar maakt via de Velocity app een 

account aan om gebruik te kunnen maken van de Velocity e-bike. Aan dit account koppelt de 

Winnaar zijn/ haar betaalgegevens voor die gevallen waarbij meer dan 30 minuten gebruik 

wordt gemaakt van de Velocity-bike. 

5. De Winnaar is ervoor verantwoordelijk dat het Vervoermiddel als een goed huisvader wordt beheerd, 
onder meer door deze alleen op verharde en daartoe geëigende wegen te gebruiken, deze niet 
zwaarder te belasten dan toegestaan, deze niet op een onveilige locatie te stallen en altijd af te sluiten 
met de voorgeschreven en op het Vervoermiddel aanwezige sloten. 

6. Kosten voor onderhoud en reparaties die geen verband houden met regulier gebruik, maar het gevolg 
zijn van ongeoorloofd of excessief gebruik, komen voor rekening en risico van de Winnaar.  

7. In geval van schade aan of diefstal van het Vervoermiddel gedurende de bruikleenperiode, dient de 

Winnaar onverwijld telefonisch contact op te nemen met Zuid-Limburg Bereikbaar en de instructies 

van Zuid-Limburg Bereikbaar op te volgen.  

8. In geval van diefstal van het Vervoermiddel is de Winnaar per afzonderlijk geval een eigen risico 
verschuldigd aan Zuid-Limburg  Bereikbaar, tenzij de Winnaar de originele bijgeleverde sleutel(s) van 
het Vervoermiddel en een proces-verbaal van aangifte van diefstal van het Vervoermiddel aan Zuid-
Limburg Bereikbaar kan overleggen. Het verschuldigd eigen risico bedraagt maximaal:  

a. € 2.500,-- voor een E-bike en Velocity-bike 
b. € 3.500,-- voor een speed-pedelec  
c. € 5.000,-- voor de e-bakfiets 

9. De Winnaar is aansprakelijk voor alle boetes (zoals bekeuringen, parkeerbelasting, naheffingen en 
beschikkingen in verband met gepleegde strafbare feiten, alsook aanmaningen, verhogingen en 

https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/challenge-30dageninhetzadel/


incassokosten inzake boetes), die zijn opgelegd naar aanleiding van het gebruik van het Vervoermiddel 
in de bruikleenperiode. Deze boetes en/of kosten zijn volledig voor rekening en risico van de Winnaar 
ongeacht aan wie deze formeel zijn opgelegd. De Winnaar is verplicht om de betreffende boete(s) 
en/of kosten aan Zuid-Limburg Bereikbaar te vergoeden.  

10. Zuid-Limburg Bereikbaar is in geen geval op enige wijze aansprakelijk tegenover de Winnaar voor 
directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van het Vervoermiddel, ongeacht de aard 
en/of de omvang. 

11. Om deel te nemen aan de Actie, dient de Deelnemer zijn/haar naam, postcode en e-mailadres in te 

vullen in het aanmeldformulier en akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. Dat is noodzakelijk 

om deel te nemen en om de Winnaars te kunnen benaderen. Indien de Deelnemer zich aanmeld voor 

het testen van de speedpedelec, dient de Deelnemer ook aan te geven in bezit te zijn van een geldig 

am-rijbewijs.  

12. Deelnemers kunnen maximaal één keer deelnemen aan de Actie. Indien de gegevens van de 

Deelnemer niet volledig of correct zijn ontvangen, vervalt het recht op de deelname. 

13. Uit alle geldige aanmeldingen selecteert ZLB vier Winnaars door middel van loting. De Winnaars van 

de Actie ontvangen uiterlijk 8 september 2022 een e-mail op het e-mailadres dat in het 

aanmeldformulier werd ingevuld. Binnen een termijn van 5 dagen na deze e-mail dient de Winnaar 

daarop per e-mail te antwoorden dat deelname aan de Actie wordt bevestigd. Blijft een reactie binnen 

5 dagen uit, dan is de aanmelding en het recht op deelname vervallen en zal ZLB een andere Winnaar 

selecteren door middel van loting. 

14. Winnaars van de Actie kunnen geen aanspraak maken op de waarde in geld. Medewerkers van team 

Fietsstimulering van ZLB en andere betrokkenen bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname. 

ZLB behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

Hiervan zal mededeling worden gedaan op de website 

https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/challenge-30dageninhetzadel/.  

In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude 

behoudt ZLB zich het recht voor om Deelnemers aan de Actie te weigeren.  

15. Deelnemer verleent uitdrukkelijk toestemming aan Zuid-Limburg Bereikbaar om zijn/haar NAW-

gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en (profiel)foto op te slaan en te verwerken om: 

▪ de Deelnemer  te kunnen informeren over het gebruik van producten en diensten van 

Zuid-Limburg Bereikbaar gericht op de verbetering van de mobiliteit van de reiziger en de 

regionale bereikbaarheid van Zuid-Limburg; 

▪ de Deelnemer periodiek persoonlijke reisinformatie te kunnen verstrekken; 

▪ de gegevens te gebruiken en weer te geven in de on- en offline communicatiemiddelen 

van Zuid-Limburg Bereikbaar; 

▪ de Deelnemer te kunnen benaderen voor onderzoek naar de verbetering van de 

mobiliteit in de regio Zuid-Limburg; 

▪ de Deelnemer rechtstreeks te kunnen benaderen voor evaluatiedoeleinden, waaronder 

het afnemen van enquêtes over acties van Zuid-Limburg Bereikbaar. 

16. De verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer door of wegens Zuid-Limburg Bereikbaar 
ingeschakelde derden, zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in het Privacy Statement 
Zuid-Limburg Bereikbaar (kosteloos beschikbaar via https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/over-
ons/privacystatement/ en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

17. De Winnaar spant zich in om zijn/haar ervaringen te delen en werkt mee aan minstens 2 maal een 
interview inclusief foto en/of videomateriaal.  De Winnaar geeft toestemming dat Zuid-Limburg 
Bereikbaar deze content voor onbepaalde tijd op haar eigen kanalen (website en social media) mag 
gebruiken.  

 
Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

 
Maastricht, 30 juli 2022  
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