Deelname voorwaarden Slim Reizen Challenge A20
Artikel 1: Definities
1. Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich heeft aangemeld voor de Slim Reizen Challenge A20.
2. Beloningen: onder beloningen wordt verstaan de giftcards, kortingsbonnen, vouchers en de
Fynch coins die de deelnemer kan verdienen door het gewenste reisgedrag te vertonen.
3. De Dienstverlener is Fynch Mobility.
4. De Opdrachtgever is De Verkeersonderneming.

Artikel 2: Toepasselijkheid deelname voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Slim Reizen Challenge A20 zoals uitgeschreven door
De Verkeersonderneming in samenwerking met Fynch.
2. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van
Fynch. Deze staan gepubliceerd op de Fynch website.

Artikel 3: Deelname
1. Door installatie van de Fynch app en vervolgens registratie in de Fynch app met de aan de
deelnemer verstrekte licentie code, meldt de deelnemer zich aan voor deelname aan de
Challenge.
2. Door deelname verklaart de deelnemer de deelname voorwaarden gelezen en geaccepteerd te
hebben.
3. Deelname is voorbehouden aan personen die voldoen aan de door Ways2Go opgestelde
vereisten voor deelname, zoals bekend gemaakt op de website van de Slim Reizen Challenge A20.

Artikel 4: Beloningen
Subartikel 4.1: aanvangsbeloningen
1. De eerste 500 aanmelders worden binnen 2 weken na acceptatie van de Slim Reizen Challenge
A20 beloond met een bol.com cadeaubon ter waarde van € 15,-

Subartikel 4.2: maandbeloningen
1. Over de maanden oktober tot en met december 2021 worden er maandelijks beloningen
uitgereikt over de deelnemers die het succesvolst zijn in het vermijden van de A20 tussen afslag
16 Nieuwerkerk en afslag 18 Gouda.
2. De beloningen worden verstrekt in de vorm van cadeaubonnen.
3. De hoogst haalbare maandbeloning is € 50,-. Deze wordt maar één keer per deelnemer uitgereikt.
Zou men opnieuw voor deze maandbeloning in aanmerking komen, dan wordt in plaats daarvan
een lagere beloning toegekend.
4. Om mee te dingen voor de maandbeloning moet de deelnemer actief gebruik hebben gemaakt
van de Fynch App voor het tracken van diens ritten en hierbij minimaal 25 coins per week hebben
verdiend.

Subartikel 4.3: Eindbeloningen
1. Om in aanmerking te komen voor de eindbeloning moet de deelnemer gebruik hebben gemaakt
van de Fynch App voor het tracken van diens ritten en hierbij minimaal 25 Fynch coins per week
hebben verdiend.
2. De beloningen worden verstrekt in de vorm van cadeaubonnen.
3. De hoogst haalbare eindbeloning bedraagt € 100,4. Deze beloningen zullen op zijn vroegst in januari 2022 worden uitgekeerd, doch uiterlijk 31 maart
2022.
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Subartikel 4.4: Fynch coins en Fynch shop
1. Voor de Fynch coins en Fynch shop gelden de Algemene Voorwaarden Fynch Shop. Deze staan
gepubliceerd op de Fynch website.

Subartikel 4.5: Fraude
1. Alle opgebouwde Beloningen zullen in het geval van Fraude komen te vervallen en niet worden
uitgekeerd aan de Deelnemer. In het geval de Dienstverlener reeds opgebouwde Beloningen aan
de Deelnemer heeft uitgekeerd, is de Deelnemer verplicht om deze Beloningen aan de
Dienstverlener terug te betalen.
2. Ingeval de Dienstverlener vaststelt dat de Deelnemer op enigerlei wijze Fraude heeft gepleegd,
verbeurt de Deelnemer ten gunste van de Dienstverlener een direct opeisbare en niet voor
matiging vatbare boete ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde Beloningen met
een minimum van €50,- (vijftig euro) per fraudehandeling, onverminderd het recht van de
Dienstverlening om de daadwerkelijk door de Dienstverlening en/of De Verkeersonderneming
geleden schade op de Deelnemer te verhalen. Het bepaalde in dit artikel 4.5.2 geldt in aanvulling
op het bepaalde in artikel 4.5.1.

Artikel 5: Privacy
1. Door deel te nemen aan de challenge geeft de deelnemer Fynch en Ways 2 Go toestemming om
hier berichten over te sturen.
2. Gegevens van deelnemer worden op geanonimiseerd en geaggregeerd niveau gedeeld met de
Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever heeft inzicht in de maandelijkse ranglijsten met daarin het coin saldo en het
aantal spitsmijdingen op de A20 binnen het projectgebied.
4. Na afloop van de Slim Reizen Challenge A20 worden je gegevens voor maximaal 6 maanden
bewaard voor:
1. Analyse door Fynch en/of de Opdrachtgever op geanonimiseerd en geaggregeerd niveau.
2. Communicatie en/of uitnodiging voor een eventueel volgend project of challenge met
betrekking tot reizen over de A20.
5. Gegevens van deelnemers worden niet gedeeld met derden.

Artikel 6: Beëindiging deelname
1. Deelnemer kan er ieder moment voor kiezen om te stoppen met deelname aan de Slim Reizen
Challenge A20. Dit kan door een bericht te sturen naar support@fynchmobility.com vanaf het in
de Fynch app geregistreerde e-mail account.
1. Na beëindigen deelname op verzoek van de deelnemer, zoals genoemd in artikel 6.1 kan
de deelnemer geen aanspraak meer maken op de in artikel 4 genoemde beloningen.
2. Deelname eindigt tevens automatisch aan het einde van de Challenge: per 1 januari 2022, tenzij
deze verlengd wordt. De deelnemer zal hiervan tijdig geïnformeerd worden.
3. Na beëindiging deelname vervalt de gratis licentie op de Fynch app en heeft de deelnemer geen
toegang meer tot de gegevens die door de app zijn verzameld tijdens deelname.
4. Alle opgespaarde Fynch coins komen te vervallen bij beëindiging deelname en kunnen niet
teruggehaald worden.
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