Deelnamevoorwaarden Park & Bike probeer actie – Hello Zuidas, Hello Bike, RAi
Begrippen






P&B Probeer actie- De P&B promotie actie is een actie van Hello Zuidas in samenwerking met
Hello Bike en RAI Amsterdam om autorijdende forenzen, die werken bij een werkgever gevestigd
op de Zuidas in Amsterdam, kennis te laten maken met parkeren bij de RAI in combinatie met het
de deelfiets als alternatief voor (een deel van) het woon-werk verkeer.
Deelnemer - Deelnemer is een bij Hello Zuidas aangesloten bedrijf dat zich op
www.hellozuidas.com heeft aangemeld en op basis van zijn locatie is toegelaten om in één van
de deelnameperiodes gebruik te maken van de P&B promotie actie.
Deelnameperiode - De deelnameperiode is een periode van maximaal 4 aaneengesloten weken
waarin medewerkers van een deelnemend bedrijf gebruik kunnen maken van de P&B promotie
actie. In het registratieformulier op www.hellozuidas.com worden de startdata van de
deelnameperiodes vermeld.

Algemeen
1. Deze deelnamevoorwaarden zijn vanaf 1 april 2019 van toepassing op de P&B Promotie actie.
2. De P&B Promotie actie loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.
3. Hello Zuidas beoogt met deze actie de potentie van het gebruik van de P&B terreinen in
combinatie met de deelfiets in het woon-werk verkeer te onderzoeken. Voorwaarde voor
deelname is dat deelnemers bereid zijn om deel te nemen aan gebruikersenquêtes.
Registratie
4. Voor deelname aan de actie is de aanvrager gehouden zich te registreren op de website
www.hellozuidas.com conform de daarop aangegeven instructies.
5. Ten behoeve van registratie dienen de volgende gegevens te worden verstrekt, die noodzakelijk
zijn voor de registratie:
a. naam en adres van de werkgever
b. kentekens en email adressen van deelnemende werknemers
Deelnemerselectie
6. Hello Zuidas bepaalt op basis van de informatie uit de registratie of deelnemende organisaties in
aanmerking komen voor deelname aan de P&B Promotie actie. Om dit te beoordelen kijkt Hello
Zuidas naar het vestigingsadres van de deelnemende bedrijven, de werkbestemming, huidige
reisgedrag en of de deelnemer is aangesloten bij Hello Zuidas. Deelnemende bedrijven
ontvangen hier bericht over via de e-mail. Van een deelnemer die niet geselecteerd wordt,
worden de gegevens verwijderd.
7. Hello Zuidas, RAI Amsterdam en Hello Bike houden zich het recht voor om een aanvraag zonder
opgaaf van reden te weigeren.
Voorwaarden parkeren bij RAI Amsterdam
8. Ongeachte welke maand in 2019 – RAI Amsterdam heeft het recht op een klein aantal
weigerdagen bij drukke periodes.
Voorlopig overzicht van de weigerdagen 2019:
21 mei 2019

22 mei 2019
4 juni 2019
5 juni 2019
13 september 2019
16 september 2019
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Het in- en uitrijden geschied kan alleen op basis van kenteken.
Een proefmaand, zijn vier aaneengesloten weken.
Deze actie geldt alleen voor bedrijven.
Per bedrijf is 1 proefmaand beschikbaar.
Bij meer dan 50 auto`s graag eerst overleg met RAI Amsterdam.
RAI Amsterdam behoudt zich het recht voor bedrijven te weigeren.

Deelnameperiode
15. De Deelnameperiode is een periode van maximaal 4 aaneengesloten weken waarin een
deelnemer gebruik kan maken van promotie actie. Gedurende deze periode zijn er 9 startdata.
Startdatum is altijd de eerste dag van een maand. Deelnemende bedrijven bepalen zelf de
startdatum.
16. Hello Zuidas is te allen tijde gerechtigd om de deelnameperiode eenzijdig te wijzigen of te
beëindigen. Bij voortijdige beëindiging vervalt automatisch het recht van de deelnemer tot
deelname aan de actie P&B Promotie. In geval van de voortijdige beëindiging van de actie P&B
Promotie zal Hello Zuidas de deelnemer daarover tijdig informeren.
Privacy en persoonsgegevens
17. Hello Zuidas gaat met zorg om met uw persoonsgegevens en beschermt uw privacy conform de
eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Berichtgeving van Hello Zuidas
18. Hello Zuidas informeert de deelnemer over de Park & Bike Promotie actie middels emailberichtgeving (email adres) of website www.hellozuidas.com
19. Door het aanvaarden van deze productvoorwaarden geeft de deelnemer toestemming aan Hello
Zuidas om gedurende en/of na afloop van deelname aan de P&B Promotie actie te worden
benaderd over de reiservaringen en eventueel vervolg aanbod om te kunnen bepalen in
hoeverre deze actie tot een blijvend veranderend gedrag leidt .
Beëindiging van deelname aan de Park & Bike Promotie actie
20. Indien de deelnemer in strijd handelt met deze deelnamevoorwaarden en/of Hello Zuidas
onregelmatigheden constateert bij de deelname van de deelnemer aan de P&B promotie actie,
heeft Hello Zuidas het recht om deelname van de deelnemer met onmiddellijke ingang te
beëindigen en/of door Hello Zuidas, Hello Bike of RAI Amsterdam geleden schade op de
deelnemer te verhalen.
Aansprakelijkheid
21. Hello Zuidas is behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk voor directe
en/of indirecte schade ten gevolge van en/of voortvloeiende uit deelname door de deelnemer
aan de P&B promotie actie.

Overige bepalingen
Voor vragen en/of informatie over deze productvoorwaarden kan de deelnemer zich rechtstreeks
wenden tot Hello Zuidas: servicepoint@hellozuidas.com, telefoon 020 (0)20 333 7441

Specifieke vragen over parkeren bij RAI Amsterdam:
Berend Bouwman
Business Development Manager RAI Amsterdam
Tel 020 549 1868
b.bouwman@rai.nl
Specifieke vragen over Hello Bike:
Thomas de Graaf
Co Founder Hello Bike
Tel 06-50987450
thomas@x.bike
Aanvullingen en wijzigingen
22. Hello Zuidas kan haar dienstverlening, de daarop betrekking hebbende aanwijzingen en/of de
productvoorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Over aanvullingen en wijzigingen
wordt de deelnemer tijdig bericht. De deelnemer die niet akkoord gaat met een aanvulling of
wijziging dient dit binnen veertien (14) dagen na bedoeld bericht schriftelijk aan Hello Zuidas
kenbaar te maken. Hello Zuidas is in dat geval gerechtigd om het recht op deelname van de
deelnemer aan de P&B Promotie actie binnen tien (10) dagen na de mededeling tot nonacceptatie te ontzeggen.
Laatst gewijzigd: 25 maart 2019

